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العامة ببالد المغرب بالتدخل التركي الذي مثله اإلخوة بربروس، ّعجلت األوضاع

الذین اتخذوا من جیجل منطلقا لحمالتهم لضم مدن اإلقلیم لإلیالة العثمانیة الجدیدة التي 
، واستمرت تمثل السیادة الشرعیة للسلطنة 1518وسط منذ سنة انتصبت في المغرب األ

.1830العثمانیة حتى سنة 
ورغم المحاوالت الجادة للمحافظة على آخر معالم التواجد العثماني من جانب الحاج 
أحمد باي إال أن البایلك تهاوى بفعل عوامل عدیدة أهمها عدم التوازن العسكري مع القوات 

.الفرنسیة
ّوقد شكل إخضاع قسنطینة للسلطة الفرنسیة أهم مرحلة من مراحل االحتالل الفرنسي 

خصوصا أن السلطات الفرنسیة قد استفادت من تجربة احتالل قسنطینة لالستثمار للجزائر،
.في المشروع البایلكي

ًومما سبق بسطه تعریفا لحدود موضوعنا التاریخیة، أود تبیان اإلطار الزماني 
التاریخ األول هو ف، 1871لى سنة إ1838فاإلطار الزماني یمتد من سنة . والمكاني له
، 1871سیین على قسنطینة في عهد الماریشال فالي، والتاریخ الثاني، وهو سنة استیالء الفرن

. وهو نهایة حكم اإلمبراطوریة بنهایة حكم نابلیون الثالث
ن المشرف ألقد دعتني عدة مصوغات تاریخیة إلى البحث في هذا المجال، أوالها 

أهمیته البالغة ووضح لي،ّالدكتور كمال فیاللي قد حرضني للبحث في هذا الموضوع
الستكمال الرؤیة حول مرحلة الوجود الفرنسي ببایلك الشرق، بعد الدراسة التي أنجزتها لنیل 

ً، وهي الدراسة التي جعلت معلما "النظام اإلداري ببایلك الشرق"شهادة الماجستیر الموسومة بـ 
.ًتاریخیا لنهایتها، وهو نهایة حكم الحاج أحمد باي

ٍاز هذا البحث، افتقرت إلى كثیر من الفهم لنظام الحكم العثماني ومع أنني، وقت إنج
ٕبالجزائر، والى األدوات الفكریة والمنهجیة، فإنني بعد مناقشة األستاذ المشرف واالستفادة من 
خبرته في مجال البحث، ونقاش الكثیر من المختصین، تبین لي أن موضوعي في 

ًالماجستیر سیظل مبتورا بترا مخال ومعی ً ًبا بدون الدراسة التي أتقدم بها لنیل الدكتوراه،  ً





ب

ٍفالعالقة بین البحثین لیست عالقة جزء أول مع جزء ثان، وانما عالقة قسمین من عمل  ٕ ٍ ٍ ٍ
.ن هذا العمل هو استكمال للعمل السابقأٍواحد، أي 

ٌومما هو معلوم، فإن الحدث التاریخي له جذور وأسباب ومسببات  ٌ أي ما یظهر من (ٌ
ٌبدایة، أو السبب غیر المباشر كما یسمیه البعض، وله مجریات، وبالضرورة ) سباباأل ً

ٌتتمخض عنه نتائج وآثار وأبعاد وفي أثناء بنائي الفكري لهذا البحث، وجدت جذور النظام . ٌ
ًاإلداري الفرنسي في البعد البایلكي من حیث أن هذا النظام قد تبلور متوافقا مع نظام القبیلة، 

ٌوم األرض غیر المادي المنفعي، وبالتالي نظاما عثمانیا خالصا، وانما نظام خاص ومع مفه ٌ ٕ ً ً ً
.ًبالجزائر بدلیل أننا ال نجد له مثیال بالبالد العربیة التي حكمها العثمانیون

ًومما زاد أهمیة لهذا الموضوع الذي أنجزت فیه هذه الدراسة، أنني لم أجد أبدا لمفهوم  ً
ًمة قانونیة، وال دستورا، وال میثاقا مثلما هو الحال في األنظمة الحدیثة البعد البایلكي منظو ً ً ً

ٕلدى الفرنسیین وغیرهم، وانما مجموعة من القواعد العرفیة والتقالید والعادات تتوافق تمام 
التوافق مع مقاصد الشریعة اإلسالمیة المتغلغلة في القبیلة واالنتماء القبلي، من حیث أن 

دها الجماعة وقیمة الجماعة تحدد كفالة وحمایة الفرد مع اإلبقاء على قیمة الفرد تحد
.التراتبات االجتماعیة واالقتصادیة باختالف تام عن مفهومیة الطبقیة واإلقطاع األوروبیین

ًومع ارتباط البعد البایلكي ارتباطا تالزمیا وثیقا مع الزوایا واألوقاف والصدقات  ً ً
ایلكي أو البعد البایلكي یندمج في نظام الحكم العثماني، ویفشل الجاریة جعل هذا النظام الب

ًفشال تاما في ظل الحكم الفرنسي، األمر الذي اضطر الفرنسیین، بعد فشل مشروع نابلیون  ً
.(le code d’indigénat)الثالث، إلى سن قانون األهالي 

لبعد البایلكي في ِوالسؤال المطروح هنا هو لماذا قبل الجزائریون نظام البایلك أو ا
وكیف . العهد العثماني؟ ولماذا رفضوه في ظل حكم الفرنسیین؟ هنا یكمن جوهر الدراسة

اندمجت القبیلة في البعد البایلكي، وأصبحت مصدر ثورات متتالیة ومزمنة زمن االحتالل 
م كلما الفرنسي؟ ومع أن الفرنسیین ابقوا لغالب القبائل الجزائریة مجاالت حیویة للمعاش، فإنه

. اقتربوا منها تثور عكس ما كانت علیه في العهد العثماني
ًمن جوانب اإلشكالیة أیضا، أن الفرنسیین بین تنظیرهم وتنفیذهم جردوا نظام البایلك 
العثماني في جوهره من عناصر الكفالة االجتماعیة، وركزوا على عناصر السیطرة 

واالستحواذ، فكیف تم ذلك؟





ج

یه الدراسة إلى أشكال مشاریع االستعماریین العسكریین، وأبرزهم كما ال یفوتنا توج
ٕواسماعیل عربان في كنف نابلیون الثالث، الذین (Bugeaud)" بیجو"و(Valée)" فالي"

األوروبیون واألهالي، فیجعل منهم : ٍفهموا المشكل المترتب عن مجتمعین فوق أرض واحدة
ًمجتمعا موحدا من حیث تقلیل الفوارق، وب ٌالتالي توحیدهم سیاسیا، فینشأ نوع من المواطنة ً ً

األول أن أصحاب المشاریع كانوا : الفرنسیة، لكن هذه المشاریع فشلت لسببین رئیسیین
منفذین بالجزائر، وبعضهم منفذ ومشرع، مثل بیجو، في حین كانت السیاسة الفرنسیة بفرنسا 

داخل فرنسا، وتهیمن علیها الثروة ذات توجه أوروبي، وتخضع للنبالة الفرنسیة والمترفعة
.المالیة الیهودیة المتنامیة باستمرار

وهكذا، فما هذه الدراسة إال جملة من القراءات والمالحظات یجب أن تتلوها دراسات 
ٌمكملة لجوانب عدیدة من اإلشكالیة المطروحة، ومما دعاني إلى هذا الموضوع أیضا دراسات  ً

ركت أهمیته، منها على سبیل المثال ال الحصر كتابات المؤرخین لوالها لما اهتدیت ولما أد
فمن بین سطورها استخرجت . العسكریین الفرنسیین أمثال دوماس، وفیرو، وفایسات، وغیرهم

ایته عبارة عن تساؤالت نمت وتطورت حتى أصبحت تلك إشكالیة بحثي، وبعدما كانت بد
التساؤالت قضایا، ثم نمت تلك القضایا أكثر حتى تبین بالیقین أن تلك القضایا أكبر من أن 
تنجز فیها رسالة دكتوراه من حیث وجوب إعادة النظر في دراسة أرضیة اإلدارة الفرنسیة 

ستثمار الفرنسیین للبعد البایلكي في مشاریعهم بالجزائر وعالقتها باإلدارة العثمانیة أو مدى ا
.االستعماریة

، "بایلك قسنطینة والحاج أحمد باي" واعتمدت على دراسة األستاذ عبد الجلیل التمیمي
وعلى عدد من الرسائل الجامعیة حول بایلك قسنطینة من بینها دراسة األستاذة جمیلة معاشي 

، ودراسة صالح فركوس حول المكاتب العربیة في سر المحلیة الحاكمة ببایلك الشرقحول األ
.مقاطعة قسنطینة

(Boyer)" يیبوای"إضافة إلى بعض المقاالت الهامة لبعض الباحثین الفرنسیین أمثال 

.وغیرهم(Emirit)" إمیریت"و
تطلب إنجاز هذا الموضوع عدة وسائل منهجیة منها الوصف والتحلیل واالستقراء وقد 
ز الموضوع على العمق الفكري، األمر الذي استلزم التحلیل واالستقراء فقد ارتك. واإلحصاء

وجمع المعلومات، والربط بینها حول نظام البایلك واإلدارة الفرنسیة وتشكیلة المجتمع األهلي 





د

ًالجزائري والمشاریع االستعماریة، وهو ما استلزم توظیف التحلیل والوصف واالستقراء أیضا 
وقد استعملت اإلحصاء في كل ما یتعلق باألرقام والتقدیرات . بنوعیه التام والناقص

ًواإلحصائیات، وهكذا فقد ظلت هذه الوسائل المنهجیة توظیفا تاریخیا من حیث أنني قمت  ً
بمتابعة حركة التاریخ في القضیة موضوع الدراسة متابعة أفقیة وعمودیة، أي المظهر 

.في المرحلة المشمولة بالدراسةًوالجوهر هادفا إلى تبیین الحقیقة والمحرك 
.أربعة فصولفقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة و،وأما عن البناء المنهجي للموضوع

الثانيفهومیة نظام البایلك، وأسسه وأبعاده وتطوره، والفصل األول لمفصل خصصت ال
فصل مشروع الماریشال بیجو، وأما اللمشروع الماریشال فالي، والفصل الثالث تمحور حول 

.الثالثواألخیر فقد خصصته لمشروع المملكة العربیة في عهد نابلیونالرابع 





ه

دراسة نقدية ملصادر البحث

ّتطلب إعداد هذا البحث اإلحاطة بعدد من المصادر والمراجع، وكانت المصادر 
فالي وبیجوالوثائقیة وهي في غایة األهمیة وعلى رأسها المراسالت السیاسیة لكل من 

، المصدر (Aix-en-Provence)" إیكس أون بروفنس"المحفوظة في أرشیف ما وراء البحار 
. األساسي لهذا البحث

ّوتكتسي هذه المراسالت أهمیة بالغة لكونها تعكس لنا مخططات اإلدارة االستعماریة 
تالف آراء في تسییر الشؤون اإلداریة للجزائر، وخصوصا بعد االستیالء على قسنطینة واخ

السیاسیین والعسكریین الفرنسیین في طریقة إدارة مقاطعة قسنطینة، وانتصار الفریق المحبذ 
ون قالستثمار البعد البایلكي وعلى رأسه الجنرال فالي الذي قام بتنصیب حمودة بن الشیخ الف

.حاكما على المدینة
تعماریة نذكر منها واعتمدنا كذلك على عدد من التقاریر التي وضعتها اإلدارة االس

تقریر حول التنظیم اإلداري لبایلك قسنطینة قبل االحتالل الفرنسي وهو یوضح لنا الهیكل 
.1اإلداري الذي كان موجودا في العهد العثماني

كما اعتمدنا على تقریر روسو حول النظام المالي للبایلك اعتمادا على وثائق أخرى 
. 2هامة

ملة الفرنسیة التي انتهت باحتالل المدینة وهو یوضح وهناك تقریر فرنسي هام عن الح
.3مختلف تحصیناتها وطرق الدفاع عنها في عهد الحاج أحمد

مدیریة مسح ٕواضافة إلى أرشیف ما وراء البحار فقد اعتمدت الدراسة على أرشیف
األراضي بقسنطینة، وهو أرشیف ثري ال یزال غیر مستغل في األبحاث التاریخیة، رغم قیمته 

.التاریخیة الكبیرة

1. HI 228 : Renseignement sur l’organisation administrative du Beylik de Constantine
avant la prise de Constantine, rédigé en 1840.
2. HI 226 : Rapport Rousseau sur le système monétaire de Constantine, 29 septembre
1838
3. La prise de Constantine par l’armée française, Rapport rédigé en 1840, sans nom





و

وقد قام بتحریر هذا األرشیف عدد من الضباط الفرنسیین ممن كانوا على عالقة 
بالقبائل وعلى معرفة كبیرة بشؤونها، وكان على رأسهم الضابط فیرو الذي وجدناه یحرر عددا 

.تبسةمن التقاریر حول قبائل الشرق الجزائري كأوالد عبد النور والبرانیة والسقنیة والزمول و

املخطوطات والوثائق
حاولنا االستفادة من عدد من المخطوطات والوثائق المحلیة رغم قلتها، لنستجلي نظرة 
الكتاب المحلیین للبایلك العثماني ومختلف أجهزته اإلداریة والعسكریة، ومن هذه 

ي المخطوطات والوثائق الوثیقة المعروفة بعهد األمان، وهي وثیقة إدرایة هامة صدرت ف
، وتبین لنا طرق تسییر المحالت، واستفدنا خصوصا من عهد األمان السابع عشرالقرن

.المعطى لمحلة الشرق
رسالة في أخبار قسنطینة "كما استفدنا من بعض المخطوطات المحلیة كمخطوط 

.2717، مخطوط المكتبة الوطنیة، رقم "وحكامها
رف من والیة المرحوم السید ذكر ط: وكذلك مخطوط محمد الطاهر بن أحمد النقاد

.263صالح باي أمیرا ببلد قسنطینة، مخطوط المكتبة الوطنیة بتونس رقم 
وكانت االستفادة كبیرة من مخطوط صالح العنتري في تاریخ قسنطینة الذي قمنا 
بتحقیقه في إطار عمل أكادیمي منذ مدة، ورغم ما قیل عن العنتري وعن كتابه إال انه ال 

تاریخ قسنطینة دون الرجوع إلیه، وقد اعتمد علیه عدد من الكتاب الفرنسیین یمكن دراسة
.نهم لم یعترفوا بقیمتهأ، رغم (Mercier)" رسیيم"و(Vayssettes)" فایسات"سهم أعلى ر

وعلى رأسهم ،نجاز هذه األطروحةإوفي األخیر أشكر كل من ساهم من بعید أو قریب في 
وأمدني ،الذي رافقني طیلة البحث؛الدكتور كمال فیالليالمشرف على هذا العمل األستاذ

.بنصائح علمیة ومنهجیة كانت بمثابة اللبنة القویة لهذا البحث
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بایلك قسنطینة في العهد العثماني نموذجا متمیزا من الشرق أو ما عرف بل إقلیم ّمث
نماذج اإلدارة العثمانیة بحكم شساعته وغناه، وكان یشكل البوابة الشرقیة لإلیالة ونقطة 
الصدام الرئیسیة مع إیالة تونس، كما مثل بامتداده إلى جبال البابور والبیبان نقطة توتر 

.القبائل الجبلیة الممتنعةباحتكاكه مع 

اإلطار اجلغرايف واإلداري إلقليم بايلك قسنطينة. 1
التقسيم اجلغرايف. أ

ًكانت البالد التي یحكمها الداي تنقسم جغرافیا إلى ثالثة أقالیم، وهي البایلك األوسط 
متیجة أو بایلك التیطري، وهو أصغرها وعاصمته المدیة الذي یستثنى منه مدینة الجزائر، وال

ًالتي یدیرها الداي مباشرة، وبایلك الغرب وعاصمته وهران، وذلك منذ رحیل اإلسبان عنها 
.1م، وبایلك الشرق وعاصمته قسنطینة1792سنة 

ًإن إقلیم بایلك قسنطینة كان یمثل وحدة جغرافیة، ومقسما إلى أربع تقسیمات كبرى تأخذ 
ینة، وكانت هذه التقسیمات لها طابع أهمیتها من موقعها بالنسبة لعاصمة اإلقلیم قسنط

:ٕسیاسي واداري، وهي
.ویضم كل األقالیم الممتدة من قسنطینة إلى الحدود التونسیة: الشرق–
.وتتبعه كل األقالیم الممتدة من قسنطینة إلى السلسلة الجبلیة البیبان: الغرب–
.والذي تعتبر الصحراء الجزء األكثر أهمیة منه: الجنوب–
الجبال المحاذیة للساحل المتوسط من بونة حتى بجایة، ویطلق على ویضم : الشمال–

.2اسم الساحل) الجزء(هذا القسم 
ًوهكذا كان إقلیم بایلك قسنطینة محددا من الشمال بالبحر األبیض المتوسط، ومن 
ًالجنوب بالصحراء الكبرى، ومن الشرق بالحدود التونسیة متبعا خطا من تقرت مرورا بتبسة  ً ً

، ومن الغرب جبال 3حتى طبرقة، فتبسة تابعة إلمارة قسنطینة والكاف إلیالة تونسوالكاف 

1. C. Bentems : Manuel des institutions de la domination turque à l’indépendance, T1,
Paris, édu Cujac, 1976, pp.51, 52
2. C.A.O.M. : HI 228 : Renseignement sur l’organisation administrative du Beylik de
Constantine avant la prise de Constantine, rédigé en 1840, sans nom d’auteur, p.10

.رقیة كانت غیر مستقرة، مما جعل الباحث أندري نوشي ینعتها بالحدود المتحركةإن الحدود في الناحیة الش.3
André Nouschi : Enquête sur le niveau de vie des populations rurales constantinoises de
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البیبان أو أبواب الحدید حتى قرى بني منصور إضافة إلى سیدي عیسى وسیدي حجیر في 
.1الجنوب، التي تمثل الحدود بین بایلك قسنطینة وبایلك التیطري

:ألساس الجغرافي اآلتي، أهمهانجد ببایلك الشرق مجموعة من القبائل موزعة على ا
مر شراقة وأوالد زناتي، أوالد یحیى بن طالب ویحمل شیخهم لقب شیخ اع: في الشرق

ٕالدیر، واضافة إلى القبائل المذكورة كان هناك الحنانشة والشیابنة وأوالد علي وتیفاش 
.ه المنطقةوالنمامشة والعمامرة والمعط اهللا، ویجد البایلك صعوبة في تحصیل الضرائب بهذ

ًكل القبائل تدفع الضرائب بصفة منتظمة تبعا للمقادیر المحددة من قبل : في الغربو
التالغمة، اوالد عبد النور، وعامر الغرابة ثم مجانة المسكونة : قائد العشور، یوجد بالغرب

.2من طرف الحشم وعیاض وأوالد خلوف
الحكور وال ) لمنصوریة وبجایةبین ا(ال تدفع القبائل الساكنة بالساحل : وفي الشمال

ًعدا المناطق القریبة من المیلیة واألراضي المزروعة عموما، نستطیع تحدید هذه العشور
األراضي المزروعة بمحاذاة الطریق الرابط بین المیلیة وسكیكدة، فال تجمع الضرائب في 

.غیاب القوة العسكریة
ساحل : على التوالي) وأقسامهجهاته (والساحل من عنابة إلى بجایة تعرف مناطقه 

عنابة، ساحل سكیكدة، ساحل القل، ساحل جیجل، ساحل بجایة، ولم تكن أي جهة من هذه 
الجهات الجبلیة منتظمة في دفع الضرائب، أما القبائل الساحلیة الكبیرة فهي القریبة من 

.3زواغة وفرجیوة والساحلیین بابو وبني یعلى: اإلمارة
الزمول السقنیة، الحراكتة، جبال األوراس، وبالد بلزمة،  اوالد فهناك: أما في الجنوب

ًسالم، اوالد سلطان، اوالد سحنون، كلها قبائل جبلیة، وأخیرا إلى الصحراء بالجنوب التي 
ّتضم الزیبان، هي مجموعة من المدن الصغیرة شیدت داخل واحات وعلى مسافة صغیرة من 

وفیما عدا الزمول والسقنیة القریبتین من . قرتبسكرة، وبالد سیدي عقبة وبالد سوف وت
قسنطینة فإن القبائل الواقعة إلى الجنوب ال تدفع الضرائب إال إذا استخدم ضدها قوة 

la conquête jusqu’en 1916, Paris, 1961, p.15
1. Eugène Vayssettes : Histoire de Constantine, RSAC, 1867, pp.264, 265
2. Abdeljalili Temimi : Le Beylik de Constantine et Hadj Ahmed Bey (1830–1837),
Publication de la revue d’histoire maghrébine, vol.8, Tunis, 1978, p.50
3. AMG H 228 : Rapport sans auteur rédigé en 1840
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.1عسكریة

لة أساس التقسيم اإلداري للبايلكالقبي. ب
قسنطینة مدینة تابعة لغالبیة ریفیة، فال توجد مدینة بالمقاطعة الشرقیة تضاهي 

أصبحت مساحة إقلیم . 2ألف ساكن25، التي تضم ما یزید عن )دار اإلمارة(قسنطینة 
580، وعدد القبائل المستوطنة داخل ربوعه 23كم175900عمالة قسنطینة فیما بعد تقدر بـ 

قبیلة تجمع أغلبها في شكل اتحاد قبلي یعرف بالكنفدرالیات القبلیة، استوطنت هذه االتحادات 
تركیة وخالل القرن التاسع عشر المیالدي عمالة قسنطینة، عرفت القبلیة عبر الفترة ال

قبیلة الحراكتة، األحرار : بأسمائها حسب خصوصیاتها العرقیة والحضاریة والثقافیة، من بینها
وبذلك كان التقسیم الجغرافي أساسه الوطن والقبیلة . 4الحنانشة، أوالد عبد النور وغیرها

:ثالث مناطققسم البایلك إلى. أساس المجتمع
.قسنطینة عاصمة للمؤسسات اإلقلیمیة:المنطقة األولى
كانت اتحادات القبائل التي تدور حول مسار البایلك تشكل وحدات إداریة، :المنطقة الثانیة

ُوضع على رأس كل وحدة ضابط أطلق علیه . مثل قبیلة اوالد عبد النور والحراكتة والتالغمة
.هذه الوحدة قیادةاسم قاید، ومن هنا أطلق على

استقرت علیها أسر وعائالت كبرى كالمقراني بمجانة، وابن ):المشیخات(المنطقة الثالثة 
عاشور بفرجیوة، وابن قانة بالزیبان وغیرها، كانت تتمتع بنظام شبه فدرالي توارث أفرادها 

.منصب الشیخ منذ العهد الحفصي

1. AMG H 228 : Rapport sans auteur rédigé en 1840.
2. Lucette Venlensi : Le Maghreb avant la prise d’Alger 1790–1830, Flammarion, 1969,
p.240
3. St Jean d’Angely (Regneau de) : Rapport adressé à Monsieur le Ministre de la guerre
sur le gouvernement et l’administration des tribus de l’Algérie, Imprimerie nationale de
Paris, 1951, pp.14, 15

:نفدرالیات القبلیةلشارل فیرو التي قام بها حول الكأنظر الدراسات العدیدة . 4
– Féraud (Ch.) : Les hrars, R.A., 1874
– Histoire des villes R.S.A.C., 1871-1872
– Cadastre de Constantine : Ouled Abdenour, PV181, Ameur Cheraga PV14



بعاد والتطوراملفهومية، األسس، األ: بايلكنظام الاألولالفصل 

17

إمارة قسنطينة عاصمة إقليم بايلك الشرق. ج
أهم مدن شمال إفریقیا من حیث الموقع مدن ساحلیة باستثناء بعضها كمدینة قسنطینة 
ّعاصمة إقلیم بایلك الشرق الذي یكون الجزء األكبر من التراب الجزائري فالمسیطر علیه ینال 

تعتبر قسنطینة من أحصن الحواضر في العالم، تشرف على سهول واسعة . 1مركز اإلمارة
ًء الفالحي، وهي من قالع اإلقلیم الحصینة، والمدینة أقل اتساعا من وأریاف سخیة بالعطا

بالمقارنة مع بقیة مدن . 2مدینة الجزائر وأكبر من المدیة عاصمة إقلیم التیطري بثالث مرات
ٍأقالیم اإلیالة یمكن القول أنه لم یلعب أي إقلیم دور التوازي الوسطي الذي لعبته عاصمة 

.بایلك الشرق، قسنطینة

ًبالنسبة إلقلیم التیطري فهو محیط یتصل ببایلك الوسط ورغم ذلك فإنه لم یرق أبدا ف
، أما بالنسبة لتلمسان فمنذ 3ألن یشغل دور العاصمة حیث بقي إقلیم التیطري مجرد حامیة

تأسیسها في نهایة القرن الحادي عشر لم تتأخر في أخذ دورها كعاصمة للمغرب األوسط، إذ 
مركز السلطنة الزیانیة، ) م13(والثالث عشر ) م11(نین الحادي عشر أصبحت ما بین القر

وقد نجحت خالل هذا الوقت في الظهور كمركز ثقافي هام في بالد المغرب، إال أنها فقدت 
م، 1792امتیازها السیاسي وتحولت إلى مجرد حامیة بعد استرجاع وهران من اإلسبان سنة 

.4كانت تحتلها تلمسانهذه األخیرة التي عوضت المكانة التي 
ٕواذا أتینا إلى مقارنة مدینة قسنطینة مع مدینة أخرى بنفس اإلقلیم مثل بجایة الموجودة 
على الساحل الشمالي الشرقي، فإن بجایة كانت تعتبر خالل العهد الحفصي بالنسبة 
لقسنطینة بمثابة العاصمة السیاسیة فقط، ولم ترق كذلك إلى مستوى مدینة قسنطینة على 

ًالرغم من األهمیة البالغة لمكانتها من حیث كونها مركزا دینیا وتجاریا وعلمیا ، ومن جهة 5ً
ًأخرى، فقد استفادت قسنطینة من كونها تحتل موضعا وسطیا هاما جعل منها ملتقى الطرق  ً ً
بین شمال إقلیمها وجنوبه وشرقه وغربه، فارتبط نشاطها بعالقاتها مع أحوازها ومع القبائل 

1. Marcel Emerit : L’Algérie à l’époque d’Abdelkader, Paris, Larose, 1953, p.241
2. André Nouschi : Constantine à la veille de l’occupation, Cahier tunisien, n°11, année
1955, pp.171, 178
3. Henri Federman : Notice sur l’histoire et l’administration de Beylek de Titri, R.A.
1869, T9, pp.113, 114
4. Isabelle Grangaud : La ville imprenable, une histoire de Constantine au 18ème siècle,
éditions Media-Plus, Costantine, 2003, p.243
5. Robert Brunschivig : La berberie orientale sous les Hafsides : des origines à la fin du
VXe siècle, Paris, T1, 1940, p.38



بعاد والتطوراملفهومية، األسس، األ: بايلكنظام الاألولالفصل 

18

دة عنها، بل وحتى مع مدینة الجزائر وتونس والصحراء، هذا ما جعلها تحتل هذه البعی
ّالمكانة المشرفة في المجال الدیني والثقافي واالقتصادي

1.
ًظلت قسنطینة تحتل مكانة اقتصادیة كبیرة في العصر الحدیث، إذ كانت أكبر مركز 

400م حوالي 1839ها عام للمعامالت في تجارة الحبوب، وقد تجاوز مجموع المبیعات من

. ملیون فرنك، وكان الصحراویون أكثر اقتناء للقمح والشعیر بعد تسویقهم لمنتجات الجنوب
وكان . بغل300إلى 200تنطلق من المدینة باتجاه تونس كل شهر قافلة تتكون من حوالي 

، الزراعة، كل ، اإلسكافیة)الحیاكة(النسیج : لمسلمي المدینة شبه احتكار في الفروع التالیة
تجارة الحبوب، التبغ، الفواكه، الحلیب والزبدة والعسل، ویعملون وحدهم في دباغة الجلود، 

.ولكنهم بالمقابل ال یستطیعون منافسة الیهود في تجارة القماش
ّیتألف سكان مدینة قسنطینة من األتراك والكراغلة والعرب والیهود، یتوزعون على 

.2عائلة یهودیة100عائلة أهلیة، و600تركیة وكرغلیة، وعائلة 525: النحو التالي
، وارتبطت "بلدي"واشتهرت قسنطینة بعائالتها النبیلة العریقة التي كانت تحمل اسم 

هذه العائالت بسكان ضواحي المدینة بعالقات المصاهرة من جهة، وكذلك بنمط حیاتهم، 
ر، من بین هذه العائالت أوالد بن فمعظم أعیان سكان المدینة مالك مزارعون في الدواوی

لفقون، أوالد بن حسین، أوالد صالح باي، أوالد باش تارزي، أوالد كوتشوك علي، أوالد بن 
.جلول، أوالد بن لبجاوي، وأجدر أمالكهم بالذكر التي توجد بوادي بومرزوق ووادي الرمال

ة الكبیرة وهكذا فإن قسنطینة عاصمة بایلك الشرق، وبكل استحقاق، هي المدین
ًالوحیدة بهذا اإلقلیم، وبما أنها ظلت دوما عاصمة لإلقلیم وكانت معروفة من مسافات بعیدة 

، دون شك، ألنهم یجدون بها كل ما "أمهم"وتتمتع بسمعة حسنة حتى أن العرب یسمونها 
یلبي رغباتهم أو احتیاجاتهم، كما أن دخول الفرنسیین قسنطینة، التي كان كل العرب ینظرون 
ًإلیها على أنها مدینة مقدسة وفي منأى عن كل هجوم، قد أحدث مفعوال كبیرا بالبالد،  ً

.وضمن خضوعا كامال لإلقلیم
ّقسمت إیالة الجزائر في العهد العثماني إلى ثالثة أقالیم تأسیسا على توزع وحركیة  ّ

ة الذي یستثنى البایلك األوسط أو بایلك التیطري وهو أصغرها وعاصمته المدی: قبائل اإلقلیم

1. André Nouschi : Op. Cit., p.178
2. Ibid., p.17
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منه مدینة الجزائر والمتیجة بإدارة الداي المباشرة، وبایلك الغرب وعاصمته وهران منذ رحیل 
.1م، وبایلك الشرق وعاصمته قسنطینة1792اإلسبان عنها سنة 

البايلكيةمفهوم. 2
ّیقوم بایلك إقلیم شرق الجزائر على مبادئ سیاسیة ومؤسساتیة قویة ممتنة لسلطة 

ّإن : قسنطینة على غرار دولة المدینة في العهد الروماني وروما في عصر النهضةالعاصمة
.البایلك كان وحدة سیاسیة قائمة على مبادئ عامة

والبایلك مصطلح تركي قدیم أخذه األتراك عن المغول والسالجقة، وأول من تولى 
یة وذلك سنةإمارة البایلك عند األتراك هو عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمان

.2م1280
وتلفظ" بك"فأما ،  3"لك"و"  بك"ّومصطلح بایلك أصله بكلك وهو مشكل من مقطعین 

ًلقبااستعملوذریتهم، ثمالباشویةلقبعلىالحائزینالسالطینأبناءلقباألصل فهوفيباي
ّیكلفونالموظفین والقادة الذینكبارلمعظم .ارجالخوزراءویسمونالوالیاتبإدارةُ

واشتق منه لفظة بیكلربك التي المقاطعة،أوالوالیةلحاكمكلقباعتمده العثمانیونوقد
الكاف الفارسیة ألنبیلربيوتلفظ،"الباشویةرتبمنالثانیةالرتبةوهيأمیر األمراءتعني
.4ًیاءتنطق

البایلك وأرضوكلمة بایلك صارت اصطالحا لكل ما هو ملك للدولة فیقال طریق
ٕومصطلح البایلك في الجزائر یقصد به حكومة الباي وادارته، وتعني أیضا كل ما 5البایلك

. 6هو عمومي وملك للجمیع

1. Bentems C. : Op. Cit, pp.51-52
313،  ص2008العثمانیون المؤسسات االقتصاد والثقافة، اتصاالت سبو، الدار البیضاء، : عبد الرحیم بنحادة. 2

، ضمن كتاب تحیة وتقدیر لألستاذ "المصطلحات التركیة في دراسة التاریخ والحضارة اإلسالمیةأهمیة:حماشلیفة خ. 3
مي للبحث العلمي والمعلومات زغوان، منشورات مؤسسة التمی،1عبد الجلیل التمیمي، ج. دإشرافخلیل الساحلي أوغلو،

145ص،1997

حزیران -الثانيكانون، 118-117ع تاریخیة،دراساتمجلة،"العثمانیةالدولةيفالمتداولةالمصطلحات":عامرمحمود. 4
371ص،2012

5. Diran Kelekian, Dictionnaire turc – français, Editeur-imprimeur Mihran, Constantinople,
1911, p.273
6. Mohamed ben Cheneb : Mots Turks et Persans conservés dans le parler algérien,
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ّیقوم نظام البایلك على مبادئ سیاسیة ومؤسساتیة قویة ممتنة لسلطة عاصمته على 
لك ّغرار دولة المدینة في العهد الروماني وروما في عصر النهضة، وقد شكل نظام البای

.وحدة سیاسیة قائمة على مبادئ عامة
ذكر الشیخ عبد الكریم الفكون المعاصر الستیالء العثمانیین على قسنطینة في كتابه 

یورد لفظة الباي أو واألمیر دون أن،والي البلدةو،القاید:منشور الهدایة كلمات منها
كم التركي، كما استخدمتها وهذا یعني أن استعمالها قد شاع في فترة متأخرة من الح1البایلك

، وعنهم أخذها الكتاب الجزائریون 2الوثائق الرسمیة الفرنسیة في القرن التاسع عشر
.المعاصرون فانتشرت بین الباحثین المتخصصین في تاریخ الجزائر العثمانیة

ٕوالبایلك نظام سیاسي واداري واقتصادي واجتماعي وایدیولوجي انتهجه العثمانیون في  ٕ
وكان على . بطریقة تتماشى مع الذهنیة المحلیة ومع النظم والعرف القبلي اإلسالميالجزائر 

.3ًرأس كل بایلك بایا
فالباي هو األمیر أو ما یساویه في السلطة مع اختالف مقومات سلطته عن األمیر 

ًفي اإلمارة المستقلة استقالال ذاتیا أو تاما، وتقوم سلطة الباي على فرق اإلنكشاریة، وع ً لیه ً
فسلطته مكملة لسلطة السلطان الذي یقطن دار السلطان، بینما یقطن الباي دار اإلمارة 
ُمركز سلطته، كما أن وظیفة الباي لیست وراثیة مثل األمیر وانما یمنح هذا المنصب ألعلى  ٕ ّ
ّالمتقدمین له، ولیس على الباي فیما بعد إال أن یرسل إلى دار السلطان حصیلة الضرائب 

ّالدنوش (ًفضال عن مرة كل ثالث سنوات شخصیا ) الدنوش الصغیر(السنة مرتین في
ً، فلم یشكل البایات في الجزائر أبدا أسرا حاكمة ولم یسعوا إلى ذلك)الكبیر ّ4 .

وارتباط الباي بالداي معنوي بالطاعة والوالء ومادي بالدنوش، ونفس الرابط ظل سائدا 
.ّضرائب وتزوید المحلةالوالء بال: بین الباي ورعیته ببایلكه

ًوان بدت أمرا -ّوتعد عملیة حمل الدنوش إلى مدینة الجزائر والمثول أمام الداي  ٕ

Alger, Jules Carbonel imprimeur – libraire-éditeur, 1922, p.19
أبو القاسم سعد اهللا، بیروت، دار قیقمنشور الهدایة في كشف حال من ادعى العلم والوالیة، تح:عبد الكریم الفكون.1

167، ص1987الغرب اإلسالمي، 
2. Ministère de la guerre : T.S.E.F., 1838, Paris, Imprimerie royale, p.190

169المرجع السابق، ص:خلیفة حماش. 3
4. Lucette Valensi : Le Maghreb avant la prise d’Alger (1790–1830), Paris, Flammarion,
p.57
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ًامتحانا عسیرا للبایات ولجاما لتحجیم هامش المناورة لدیهم-بروتوكولیا ً فدنوش الخلیفة ، 1ً
ق دار یفسران مركزیة البایلك في نطا) الدنوش الكبیر(ودنوش الباي ) الدنوش الصغیر(

.السلطان  رمز الوالء للداي حاكم الجزائر
َأن الملكیة تفصل المالك عن المملوك: "ّإن التمایز بین السلطتین هو إذ ما یمیز .َ

ٌالسلطنة هو فصم عام بین الدولة والمجتمع ّ؛ وان التمایز أساسي وجوهري فارتباط الباي 2"ٌ ٕ
س الرابط ظل سائدا بین الباي ورعیته ، ونف*بالداي معنوي بالطاعة والوالء ومادي بالدنوش

.3ّالوالء بالضرائب وتزوید المحلة: ببایلكه

أسس نظام البايلك. 3
:یرتكز نظام حكم البایلك في تشكیلته على الجیش والمركزیة واألعیان

:اجليش. أ
:یتألف الجیش من فرق اإلنكشاریة والقوات المساعدة

فرق اإلنكشاریة* 
مد علیه نظام البایلك بصورة إجمالیة السلطة بید جیش یضع األساس الذي یعت

ّاإلنكشاریة المكون من عناصر وافدة تم اختیارها على قاعدة عنصریة دون تجنید األهالي
4 ،

بمعنى دون تمثیل سیاسي لفئة من فئات األهالي سواء كانت عرقیة أو اجتماعیة أو دینیة؛ 
.السلطة المركزیةأي ال توجد طبقة لها تمثیل سیاسي على مستوى 

1. Kamel Filali : « Le don épine dorsale de système ottoman, le cas de l’Algérie »,
Constantine, annales LERMM, Université Mentouri, Volume V, année 2002, p.9

108المرجع السابق، ص: عبد اهللا العروي. 2

ً، ویعني العودة، وبناء على ذلك یكون "دونمك"بدال ونون خفیفتین، وهو اسم مشتق من الفعل Donisالدنوش . *
141ماش، المصدر السابق، صالمصطلح هو عودة أو رجوع البایات كل ثالث سنوات، خلیفة ح

المعروف أن المحلة مؤسسة دائمة قدیمة أعید بعثها والتعامل معها بصفة محكمة، وقد اتخذت المحلة شكل السلطة . 3
.المتنقلة في بحثها المتواصل عن الشرعیة في محیط اجتماعي سمته البارزة والظاهرة هي القبیلة المتحركة

97، ص2005، قسنطینة،میدیا بلوس، ي عهد صالح باي البایاتقسنطینة ف: فاطمة الزهراء قشي–

ًكان الجیش مجندا من تركیا وأوروبا باسم الوكالة التابعة ألوجاق الجزائر، وكان یضم أجناسا مختلفة. 4 دفتر خط . ً
1239، تاریخ 1746همایون، عدد 
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یرتكز الجیش على مركزیة السلطة ویضمنها، فهو حجر الزاویة باإلدارة العثمانیة 
، ففضال عن منعته )تسییس اإلدارة للجیش(بالجزائر وأداة الحكم في حالتي السلم والحرب 

، فال یمكن تحصیل 1للحكم القائم كان الجیش یتولى الغالبیة العظمى من المناصب القیادیة
فاحتكر ): "مركزیة الضرائب(ضریبة أو توریدها إلى خزائن اإلیالة دون إشرافه ومباشرته ّأي

كان االرتباط "، ومن هناك "القناة األساسیة لالتصال؛ أي مادة الجبایة وعملتها وصرفها
ملك لعصبة حاكمة ممثلة في شخص "؛ فالبایلك هو *2الوثیق بین هدوء البالد ووحدة الجیش

علیه فإن المركزیة والجیش وفصل السلطة عن المجتمع من العناصر الفاعلة ، و3"السلطان
انحصرت مهمة . في مفهومیة البایلك بالجزائر خاصة ال عامة بغیرها من الوالیات العثمانیة

:الجیش في
اعتمد العثمانیون في عواصم البایلكات وفي النقاط االستراتیجیة على حامیات :الحامیات-

ًلبایلك ومراقبة األقالیم، تدعیما لسلطة القیاد ودرءا لتمرداتهم الظرفیة، فأكثر لتدعیم سلطة ا
ًمن نصف الجیش رابط بالحامیات المتمركزة أساسا في القیادات المحاذیة للقبائل شبه 

.4المستقلة لتأمین الدنوش أو الضرائب ضمانا للوالء والطاعة باألساس

تقدیم إسماعیل العربي، الشركة الوطنیة للنشر ، تعریب و)1824-1816(مذكرات قنصل أمریكا في الجزائر : ولیام شالر. 1
42، ص1982والتوزیع، الجزائر، 

الجزائر في عهد ریاس البحر، تعریب وتعلیق عبد القادر زبایدیة، الشركة الوطني للنشر والتوزیع، الجزائر، : ولیام سبنسر-
54، ص1980

55-54، ص ص1999، 1عربي، ط، المركز الثقافي ال3مجمل تاریخ المغرب، ج: عبد اهللا العروي. 2
،ًابتداء من أواخر القرن الثامن عشر وبدایة القرن التاسع عشر ال یكاد مصدر وطني أو أجنبي إال وتناول هذه العالقة*. 

وبالجملة أنه من حین مات الداي الذي ): "1792(فمؤرخ بایلك الشرق محمد الصالح العنتري یحدد هذه بموت صالح باي 
د، ومات صالح باي تبدلت أحكام الترك وانقلبت حقائقهم وصار صغیرهم ال یوقر كبیرهم، وبدا النقص في اسمه الداي محم

73، 72، 71، 68، ص 39، ص سةنمحمد الصالح العنتري، فریدة مؤ. "ملكهم

:     ًأنظر أیضا
Vayssettes : Histoire de Constantine sous les Bey depuis l’invasion turque jusqu’à
l’occupation 1535–1837, Larnolet libraire, pp.374-375, Paris, 1869, pp.380, 384, 385

108، ص1998، الدار البیضاء، 6مفهوم الدولة، المركز الثقافي العربي، ط: عبد اهللا العروي. 3

:حسب التشریفات فإن الحامیات التابعة لبایلك إقلیم قسنطینة تتشكل كاآلتي. 4
ًرجال75= سفرات 5تتشكل من : قسنطینة) حامیة(نوبة –
ًرجال72= سفرات 5تتشكل من : عنابة) حامیة(نوبة –
ًرجال20= سفرات 2تتشكل من : تبسة) حامیة(نوبة –



بعاد والتطوراملفهومية، األسس، األ: بايلكنظام الاألولالفصل 

23

تي تنتقل بمساعدة قبائل المخزن العمود الفقري ال1تعتبر محلة الباي:تأمین الدنوش-
ًلنظام البایلك إجبارا لقبائل الرعیة على دفع الضرائب، ویشیر عهد أمان محل الشرق الصادر 

رؤساء المحلة الذین هم ثمانیة أن عند دنوش المحلة ال بد :" لى أنهم إ1684/ه1095سنة 
دخول مع باي المحلة ال تعطى لهم ٕأشخاص من الدخول إلى الجزائر، واذا امتنعوا من ال

خدمة عند الدولة أبدا، وعند دنوش محلة الشرق ووصولها إلى واد الزیتون، فهنالك ینقسم 
"2.هنالك دوزان المحلة

ویذكر مخطوط للطاهر النقاد تفاصیل هامة تخص المحلة  في عهد صالح باي 
خباء تجول معه الوطن أو مع وكانت تأتیه من الجزائر محلة عظیمة باألتراك ستون : "فیقول

خلیفته فتخلص الوطن على كل عرش ستة أشهر ثم ترجع إلى الجزائر في دنوش الخلیفة 
ومعه الدنوش فإذا بلغ الخلیفة للجزائر دفع الدنوش على حسب عادة من قبله ویقیم الخلیفة 

لد یخرج الباي بالجزائر سبعة أیام ویخرج  في یوم الثامن ویأتي معه بخلعة فإذا وصل إلى الب
صباحا لمالقاته ومعه أهل مملكته فإذا التقیا تجعل الخلعة على الباي یدخل بها البلد، وحین 

ًرجال73= سفرات 4تتشكل من : بسكرة) حامیة(نوبة –
ًرجال29= سفرات 2تتكون من : جیجل) حامیة(نوبة –
ًرجال44= سفرات 2تتكون من : بجایة)حامیة(نوبة –
ًرجال25= سفرة 1تتكون من : حمزة) حامیة(نوبة –

– Devoulx : Tachrifat : Recueil de notes historique de l’ancienne régence d’Alger, Alger,
Imp. du Gouvernement 1852, pp.33-35

، ولهذا الغرض تغادر في كل سنة طوابیر من الجیش من )نوشالد(تعتبر إحدى مهام الجیش هي جبایة الضرائب . 1
إن كلمة محلة ال تعني . لمدة تتراوح بین تسعة أشهر لبایلك الشرق) المحلة(العاصمة، وتخرج هذه الطوابیر المتحركة 

.نمعسكرات متحركة لجمع الضرائب فقط، بل لتغطیة مهام عقابیة للقبائل الثائرة، وحتى في الحروب ضد الجیرا
– Tal Shuval : La ville d’Alger vers la fin du XVIIIe siècle, population et cadre urbain,
CNRS éditions, 1998, p.79 et suivantes

الزهرة النائرة في ما جرى إلى الجزائر حین أغارت علیها جنود الكفرة، مخطوط بالمكتبة الوطنیة، : محمد بن رقیة التلمساني
51، 50، 40،41، ص1626

رجل تركي لضمان تحصیل الضرائب، وهو ما نطلق 1550تصل على قسنطینة كل سنة فرقة تتكون من : عمل المحلة
تركي إلى 1250یأخذ شیخ العرب جزء منهم إلى الصحراء وفي فصل الخریف یصل ) محلة الباي(علیه عمل المحلة 

في قسنطینة إما بالقصبة أو بوادي الرمال مشكلین ما یسمى فرقة ًرجال فصل الشتاء 250الجزائر، ویقضي البقیة وعددهم 
.الشتاء

– Mercier (E) : Histoire de Constantine, pp.240, 241
.، المكتبة الوطنیة الجزائریة3205، مجموعة 01، ملف رقم 43العهد واألمان المعطى لمحلة الشرق، وثیقة رقم . 2
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ینزل إلى دار الباي یلبسها الخلیفة یقعد بها إلى داره ویلحق لهذا للخاصة والعامة وهذا دنوش 
.الخریف

ان في البر فیلبسها ٕوأما دنوش الربیع فیأتیه قفطان فإن كان في البلد فیلبسها وان ك
عند اجتماع الحال ویبقى بالبلد محلة الشتاء تمكث الشتاء بوادي الرمل یجعل علیها خلیفة 
یسافر بها إلى الصحراء ومعه شیخ العرب بحشوده فیخلصون الصحراء، وأول فصل الربیع 

ي ال تأتي المحلة ویصعدون معها العرب، وهي تخرج طائفة من الطاعة واستعملوا األمور الت
تلیق تخرج إلیهم المحلة المذكورة ومعها الخلیفة وآغا الدایرة ویغروهم ردعا وجزرا لمن حاله 
الفساد وعدم االنقیاد، یعاقبون بالغرم وتاویل الجند في أیامه عسكر وصبایحیة ودایرة وكل 
واحد من الثالثة له آغة وشواش وسنجق وشیخ  الحنانشة له شأن عظیم له سناجق وطبول 

1."لك شیخ قرفة كانت سنجق ویلبس القفطان كشیخ العرب وشیخ الحنانشةكذو

وهكذا أسست مفهومیة البایلك على القوة الفعلیة التي تقوم على الفیالق اإلنكشاریة 
والجیش من القوات المساعدة، التي حفظت استمراریة النظام وتدفق الموارد لخزینته، مما  

.یكات وأقواهاجعل بایلك الشرق من أثرى البایل
):المخزن(القوات المساعدة * 

300ّالتي لم یتعد عددها ببایلك الشرق 2ارتكزت سلطة الباي على فیالق اإلنكشاریة

ًخیال ومع ذلك كان هذا العدد كافیا إلحالل النظام باإلقلیم، فتأثیر سلطة الباي المباشرة تبقى 
ًضعیفة عدة وعددا فال تمكنه عسكریا من تجاوز قسن ّطینة وضواحیها لكنها ساریة على كامل ً

ّالبایلك بالطاعة والوالء، وسر ذلك یكمن في أن باقي اإلقلیم؛ وهو الریف الذي یكون الجزء  ّ ّ
ًاألكبر جغرافیا وسكانیا قد اعتمد الباي في إدارته على قبائل المخزن أداة تنفیذیة ألوامره في  ً

.عمق تراب بایلكه

ذكر طرف من والیة المرحوم السید صالح باي أمیرا ببلد قسنطینة، مخطوط المكتبة: محمد الطاهر بن أحمد النقاد.1
31-29، ص 263الوطنیة بتونس رقم 

2. Mercier : Histoire de Constantine, Op. Cit., pp.211, 213
ًالذي حضر عددا من األمحال ذكر أن جیش الباي محمد الكبیر كان مؤلفا (Thedenat)" تیدنا"إن  ألف رجل 15من ً

.رجل تركي والباقي من المخزن200من بینهم 
– Marcel Emerit : Mémoires de Thedenat, R. A., année 1948, Tome 2, pp.171, 188
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ركزيةامل. ب
):مركزیة الملكیة(لمؤسسة العز* 

العزل نظام ومؤسسة جیواستراتیجیة تدخل في أیدیولوجیة البایلك ألنها تقوم على 
مثل الزمول والدوایر، أو لرؤساء العشائر 1اقتطاع أجود األراضي للقبائل المساندة للنظام

ًالكبرى، وأحیانا تمنح لألعیان من األسر الكبرى وكبار الموظفین تحقیقا وضمانا ال ً ستمرار ً
الوالء والطاعة؛ فهي من جهة شریط مؤمن للبایلك ومن جهة أخرى تخلق قاعدة اجتماعیة 

.ًوسیاسیة متحالفة ترتكز علیها سلطة البایلك تكریسا لمبدأ المركزیة  أساس النظام البایلكي
ًفالواقع أن البعد الجغرافي واإلداري للبایلك ینتهي أحیانا بالعزل؛ لهذا تعتبر أراضي 

.لعزل من أهم األدوات الجیواستراتیجیة واألیدیولوجیة في مفهومیة البایلكا
:الضرائب* 

كان حكم البایلك یقتصر على الوالء من خالل دفع الضریبة تاركا للقبیلة امتیازاتها 
؛ لذلك فالضریبة هي حجر الزاویة في مفهومیة البایلك، ومن هنا فالبایلك 2وعاداتها المعاشیة

.ركزیة الضرائبیعتمد إلى م
والضرائب المتمثلة في الدنوش الكبیر توضح مركزیة البایلك في نطاق دار السلطان، 
وهو رمز الوالء للبایلك، كما أن الدنوش الكبیر یدعم مركزیة دار السلطان في نطاق إثبات 

، فالخلیفة والقیاد )الدنوش الصغیر(أما دنوش الخلیفة . مادي ومعنوي  فعلي والء السكان
ًوالشیوخ یقدمون فعلیا ورمزیا الوالء والتبعیة للباي مما یدعم المركزیة اإلقلیمیة ً3.

ومن هنا فإن الضرائب تعتبر من العناصر الفاعلة في أیدیولوجیة البایلك ألنها توضح 
داي، باي، خلیفة، قاید، (ًمركزیة السلطة عالوة على أنها تبرز هرمیة السلطة البایلكیة 

ACCPأنظر في ما یخص أراضي العزل التي كانت تقدم من البایلك لقبیلة الزمول . 1 283 (Zmoul), pp.9-11 أما ،
ACC PV:رفي ما یخص األعیان أنظ 14, pp.15, 17, 22

ACC PV:وفي ما یخص الموظفین أنظر 93, p.2
2. Boyer, La vie quotidienne, Op. Cit., p.100
إن إحدى مهام الجیش هي جبایة الضرائب، ولهذا الغرض فإن في كل سنة تتشكل طوابیر تنطلق من العاصمة، 

إن كلمة محلة ال تعني . في أفریل لمدة تتراوح بین تسعة أشهر لبایلك الشرق" محلة"وتخرج هذه الطوابیر المتحركة المسماة 
.ًمعسكرات متحركة لجمع الضرائب فقط، ولكن أیضا لتغطیة مهام عقابیة للقبائل الثائرة وحتى في الحروب ضد الجیران

.وما بعدها141أنظر خلیفة حماش، المرجع السابق، ص. 3
Filali : Le don épine dorsale, Op. Cit., p.9
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).شیخ

ياناألع.ج
اعتمد العثمانیون في تأسیس البایلك على األسر الوجیهة بالمدینة وعلى األسر 
ُاألرستقراطیة والعسكریة والمرابطیة بالریف، فاقتسمت السلطة بین ممثلي اإلدارة البایلكیة 
وأولئك األعیان، وكان أهم مورد للثروة یحصل من الجبایة على اإلنتاج الفالحي، ولم یكن 

ایلك الحفاظ على األمن واستمراریته إال باقتسام المداخیل مع تلك العائالت باستطاعة الب
ّالكبرى باإلقلیم، فهي الواسطة بینه وبین األهالي، فلم تكن األلقاب والوظائف والمناصب 

، ولذا یعتبر المركزیة واالعتماد على األعیانواالمتیازات تمنح إال لهذه العائالت مما یدعم
.األسس التي ارتكزت علیها مفهومیة النظام البایلكياألعیان من أهم 

أبعاد تنظيم البايلك. 4
:استراتیجیة-ترتكز سلطة البایلك على ثالثة أبعاد جیو

.البعد السلطوي. أ
.البعد الجغرافي واإلداري. ب
.البعد االقتصادي والمالي. ج

البعد السلطوي. أ
فبهدف إقامة النظام واستمراره اهتم یعتمد البعد السلطوي على األعیان والقضاء،

العثمانیون بالعامة معتمدین على الفقهاء والقضاة الذین یمثلون النبالة الدینیة والشریفیة ورمز 
ففي المناطق . سلطة المجتمع وعقیدته، وهم الذین یتمتعون بالنفوذ والتأثیر لدى عامة الناس

انها الذین مثلوا السلطة الثیوقراطیة اعتمدوا على أعی) المدن(الخاضعة لسلطة البایلك 
الواسطة بین الحاكم والمحكوم، تمثلت في األسر العلمیة ذات النفوذ التاریخي والعلمي 
األثیل؛ مثل أسرة ابن بادیس، وأسرة الكماد، وأسرة بن المسبح في قسنطینة، وأسرة البوني في 

.عنابة
مثل التدریس والخطابة واإلمامة ّفقد تصدرت هذه األسر المناصب الدینیة والقضائیة 
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.ًوالقضاء، وتوارثت أغلب هذه الوظائف والمناصب، مانحة بذلك الشرعیة الحقیقیة للسلطة

البعد اجلغرايف واإلداري. ب
یعتمد البایلك في البعد الجغرافي واإلداري على القیادة وأراضي العزل وقبائل المخزن، 

.ازل للقبائل شبه المستقلةوهو مجال جیوستراتیجي مؤمن للبایلك وع
القیادة* 

ٕتعتبر القیادة وحدة جغرافیة واقتصادیة واداریة وعسكریة، حیث أن سلطة الباي 
؛ 1كم40إلى 20ًالمركزیة لقسنطینة عاصمة المؤسسات اإلقلیمیة ال تتجاوز شعاعا من 

.2جندي300وذلك للعجز العددي لقوات األوجاق في اإلقلیم التي ال تتعدى 
، أما 3ًالجدیر باإلشارة أن حدود البایلك لم تكن واضحة، فهي مركزة أساسا بالمدنو

مجال اإلقلیم خارج المدن فقد كانت تسكنه قبائل األوطان التي تحكم من طرف شیوخها، 
ًعلى اعتبار أن القبیلة كانت أساس المجتمع الریفي، فقد قسم البایلك جغرافیا إلى وحدات  ّ

ّیلة هي الوحدة األساسیة خارج المدن، یعین على رأس كل وحدة إداریة إداریة، وكانت القب
ٕقاید یكون تركیا أو كرغلیا یتمتع بسلطات عسكریة واداریة واشراف قضائي ٕ ً ً4.

ّ، ترأس القیاد إدارة عدة قبائل أو "القیادة"ومن هنا أطلق على الوحدة اإلداریة اسم 
) شیخها(ٕوان لكل قبیلة رئیسها الخاص . دة فروعقبیلة واحدة إذا كانت كبیرة ومنقسمة إلى ع

ٕالذي كان تحت رقابة وأوامر القاید مكلفا باألمن وادارة تلك القبیلة وتمثیلها لدى البایلك الذي  ً
.5تقدمه القبیلة أو یعینه القاید

ّكما ألفت المدن والمراسي وحدات إداریة، فكان هناك قیاد في كل من تبسة وزمورة 
.6ومیلة وبسكرة

1. Jean Claude Brulé et Jacques Fontaine : L’Algérie et aménagement du territoire de
Constantine, OPU, 1990, p.108
2. Mercier : Histoire de Constantine, p.211
3. Devoulx : Tachrifat, Op. Cit., pp.33, 35
– Ministre de la guerre, Tableau des établissements français dans l’Algérie, 1840,
Imprimerie royale, Paris, 1840, p.52
4. Pierre Boyer : La vie quotidienne, Op. Cit., p.104
5. Rapport de Niel, p.45
6. Vayssettes : Op. Cit., pp.266, 267
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العزل كنظام ومؤسسة جیوستراتیجیة* 
ًینتهي البعد الجغرافي للبایلك أحیانا بالعزل؛ إذ تبرز أهمیة العزل في كونه یشتمل 

. 1على أخصب أراضي البایلك الذي یملك ثلثیه
ًربط البایلك هذه المؤسسة بإرادته جاعال من االمتیازات الناتجة عنها أداة لتشكیل  ً

من أراضي العزل 2ملكیة زراعیة14ًاقتطع لقبیلة الزمول مثال : ة معهقوات مساعدة متحالف
؛4خیال3000حتى یستفید من قوتها العسكریة المقدرة بـ 3هكتار4000المقدرة مساحتها بـ 

ًوبذلك تعتبر قبائل الزمول حزاما أمنیا لمنطقة زراعة الحبوب المحیطة بمقر القیادة  ً
ًئل الصحراویة فضال عن حراسة الطریق الرابط بین باتنة من الناحیة الجنوبیة من القبا

كما منحت أراضي . وقسنطینة ومراقبة كتلة بلزمة الجنوبیة من طرف مخزن بلزمة واألوراس
العزل لألعیان وكبار الموظفین؛ فعندما ال یستطیع البایات استغالل هذه األراضي عن طریق 

ًاصة المناطق الجبلیة، یعمدون دائما إلى منحها القبائل المخزنیة التي تفلت من سیطرتهم، وخ
إلى قسم تابع ومن ثم تكوین حزام أمني عن طریق خلق عصبة اجتماعیة وسیاسیة تدعم 

.5سلطة البایلك
ّحولت في بایلك قسنطینة إقطاعات غنیة لقبیلة عامر الشراقة التي أخذ صالح باي 

فالعزل نظام . 6حها لرجال المخزن واألعیانًهكتارا ومن597ثالثة أرباع مساحتها المتقدرة بـ 
ومؤسسة جیواستراتیجة تقوم على تقدیم أجود األراضي للقبائل المساندة للنظام وتمنح 
ّلألعیان؛ فهي من جهة شریط مؤمن للبایلك في بعده الجغرافي واإلداري، ومن جهة أخرى 

.دّخلق قاعدة من األعیان متحالفة تدعم سلطة البایلك في هذا البع

)القوات المساعدة(لنظام البایلك المخزن العمود الفقري * 
جعل البایلك من القبیلة العسكریة القوة الحربیة الوحیدة المهیمنة على سائر 
المؤسسات التي یستند علیها، فالقبیلة المشاركة في الحكم أو الحلیفة مخزنیة تمد البایلك 

1. Emerit : L’Algérie à l’époque d’Abdelkader, Paris, 1951, p.240
2. AMG H 228 : p.21
3. Féraud : Les zmouls, RSAC, 1869, p.34
4. AMG H 228 : p.21

.الرجوع إلى الزمالة عند أحمد القلي. 5
6. ACC PV n°14 : p.5
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:ون القوات المساعدة منتتك. بالقوة العسكریة مقابل بعض االمتیازات
. الفرسان من قبائل الزمول والدوایر-
،كتائب القبائل-
فرسان أسر السلطة، -
كنفدرالیات القبائل المحیطة بعاصمة اإلقلیم،-
فرق الزواوة،-
.والصبایحیة-

فكیف تصبح القبائل مخزنیة؟
ًتا مساعدة تشكل فرقا ًمقابل بعض االمتیازات تضع هذه القبائل قسما من فرسانها قواو ًً

وفي ) ّالمحلة(خالل دورته الجبائیة ) فرق اإلنكشاریة(احتیاطیة لتدعیم الجیش النظامي 
، أو التمركز في األماكن االستراتیجیة لتتكفل 1الحمالت العسكریة على القبائل المتمردة
الزمول : نصرین، تتشكل القوات المخزنیة من ع2باألمن ومراقبة المراكز المالیة والضرائبیة

.والدوایر من جهة، ورؤساء القبائل والعشائر من جهة أخرى
:الزمول والدوایر-

ًالزمول كیان خاضع خضوعا تاما للسلطة المركزیة التي أوجدته وشكلت وحدته  ً
االجتماعیة عكس القبیلة المتجانسة التي تقوم على القرابة الدمویة؛ فهذه القبیلة لم تكن 

ّل فقط بل لم تكن لدیها أیة إرادة لالستقالل، إنها ید البایلك الطولى على منعدمة االستقال
(Eugène Vayssettes)" أوجان فایسات"سجل لنا مؤرخ بایات قسنطینة . إقلیم البایلك

":تاریخ قسنطینة تحت السیطرة التركیة"تطور ومهام فرقة الزمول في كتابه 
إبل، بقر، (إلیهم برعي ماشیة البایلك ّأما الزمالة فهي مجموعات من األفراد عهد

، أقاموا في بدایة تواجدهم حول عاصمة البایلك بالقسم األعلى لوادي الرمال بین )غنم
جمعوا (قسنطینة وعین سمارة، ولم یكن بین أفراد هذا التجمع أیة عالقة سوى خدمة الباي 

وا یقدمونه من خدمات، كان عددهم في البدایة جد محدود تناسبا مع ما كان) لخدمة الباي

1. Feraud (Ch) : Les Zmoul, RSAC, 1898, pp.39, 40 et suivantes
، 1984اریخ الجزائر، العهد العثماني، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، دراسات وأبحاث في ت: ناصر الدین سعیدوني. 2

108-107ص ص
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ومع تنوع الضرائب التي كان البایلك یجنیها من األهالي، واتساع نطاقات تحصیلها تطلب 
األمر تجنید عدد كبیر من الرجال لمساعدة القوات النظامیة على إنجاز مهمة تحصیل 

ًالضرائب، علما أن الماشیة التي كان عددها في تزاید مستمر مثلت قسما مهما من الض ً رائب ً
.ّالمفروضة، فتطلب األمر زیادة عدد القائمین على العنایة بها ورعیها

وكان یحدث أن تخرج فرق من الزمالة في أثر القوات النظامیة حینما تجوب البالد 
ًخالل فصلي الربیع والخریف جمعا للضرائب، فتمكث فرق منها على الوادي لرعي ماشیة 

كریة ضد قبیلة متمردة أو إلخماد ثورة فإن البایلك كان ّالبایلك، أما في حال تجرید حملة عس
.یسلح قوات الزمالة لتمكینها من الدفاع عن نفسها دونما حاجتها لالستعانة بالقوات النظامیة

ًوهكذا تطور نظام الزمالة شیئا فشیئا لتتحول فرق منها من رعاة إلى خدم وجنود،  ً ّ
ّتقدم الزمن تحولت الزمالة إلى قوة أمدها البایلك ّفعین على الزمالة قیاد وشیوخ وشواش، ومع 

بالسالح والعتاد والمؤونة والخیل واألبقار دون أن تكون لها أجور كما هو الحال لدى القوات 
ّ، بل النصیب األكبر من غنائم الغزو حتى أن بایات قسنطینة )الملیشیا العثمانیة(النظامیة  ّ

ٕتهم العسكریة على األتراك لشدة بأسهم واقدامهم درجوا على تفضیل عناصر الزمالة في حمال
.في المعارك التي یخوضونها تحت لواء البایلك

ومع مرور الزمن نشأ بین عناصر الزمالة المتنافرة بعض التجانس فنمت لدیهم روح 
التكاتف وتوطدت العالقات بینهم بالمصاهرة، ثم ما لبثت األجیال الالحقة ضمن هذه 

ّن نست أصولها المتواضعة فشكلت مجتمعا صغیرا، فانتهى األمر بتحول الجماعة الصغیرة أ
الزمالة إلى قبیلة عسكریة عرفت بالزمول أقامت مضاربها بادئ األمر بالقسم األعلى لوادي 

" نیف النسر"ًالرمال، لتنتقل الحقا إلى السهول الواسعة جنوب قسنطینة بین جبل قریون و
ّ، وغالبا ما قدمت هذه القبیلة العسكریة للبایلك 1ادي بومرزوقمقابل منابع عین فزقیة وأعلى و ً

.فارس3000حوالي 
والدوایر مسلحون دائمون مثل الزمول إال أنهم ینتمون إلى عشائر استقرت على 
ّأراضي العزل، ولما كانوا یراقبون أوطانا واسعة وزعوا في شتى أطراف البایلك تنمیة لنشاطهم  ً ّ

، أشرف على 3، بخاصة في المراكز االستراتیجیة2ع أنحاء اإلقلیمولسلطة الباي في جمی

1. Vayssettes : Op. Cit., p.271
2. AMG H 228 : Op. Cit., p.6
3. Vayssettes : Op. Cit., p.271
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ّالدوایر آغا جمع بیده اإلشراف على جمیع فرسان دوایر البایلك، عادة ما قدمت للبایلك 
. فارس1000

وقبائل المخزن من حیث نشأتها وتطورها وصالحیتها انعكاس لسیاسة البایلك وتطبیق 
فرز هذه القبائل المخزنیة في شكل مجموعات تعمیریة لها عملي لبعده االستراتیجي، فقد أ

صفة إداریة وعسكریة كحزام داخلي للسهول المجاورة لسلطة البایلك المصدر األساسي إلنتاج 
ّالحبوب، وحزام داخلي أیضا مؤمن لعاصمة القیادة المركزیة؛ وبالتالي فهو مجال  ً

ِّوبذلك یكون . بائل المستقلة من الخارجّجیواستراتیجي مؤمن للبایلك من الداخل وعازل للق
.الزمول والدوایر الحدود الفعلیة للبایلك والحزام األمني والجغرافي

:فرسان أسر السلطة-
ًالثابت تاریخیا أن القبائل والعشائر الكبرى كان لكل منها مخزنا خاصا بها؛ كعائلة بن  ً ً

ّنانشة، وبوعكاز أسیاد الصحراء، عاشور التي تحكم فرجیوة، واألحرار الذین یدیرون الح
ًفهذه العائالت لها قبائل تكون منها جیوشا . وعائلة المقراني وبن قانة لكل منها مخزنها

ًخاصة بها، فقد قبل هؤالء شیوخ األسر تبعیتهم للباي مقابل تأیید سلطانهم على القبائل التي 
رسانها في تحصیل الضرائب توارثوا حكمها منذ عهد الحفصیین، على أن تساعد البایلك بف

.ومراقبة القبائل المتواجدة بأقالیمها
):كتائب القبائل(رؤساء الكنفدارالیات المحیطة بعاصمة اإلقلیم -

ًباإلضافة إلى ما سبق هناك أیضا قیاد محیطون بعاصمة اإلقلیم رتبتهم كشیوخ أقل 
، شیخ األوراس، شیخ ًشأنا من رتبة شیوخ رؤساء العشائر الكبرى، مثل شیخ قصر الطیر

بلزمة یمارسون صالحیاتهم بمساعدة فرسان معروفون بالزمالة أو المزارقیة ساعدوا البایلك 
.مقابل إعفائهم من الضرائب، وهم من یطلق علیهم القوم أو الخیالة

البعد االقتصادي واملايل. ج
ي المقام اعتمد النظام المالي على الضرائب والرسوم الخاصة باألرض والمواشي ف

. األول، وفي المقام الثاني على رسوم النشاطات األخرى الحرفیة والبحریة منها بالخصوص
:ّهناك ثالثة أنواع من الضرائب متعلقة برسوم األرض

.وهي ضریبة على األرض: ضریبة الحكر والعشور-
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1.وهي ضریبة خاصة بالمواشي: الغرامة-

.ئل الجبلیة والصحراویةوهي ضریبة تدفعها القبا: زمةّالل-
كل صنف من الصناعات الحرفیة یرأسه أمین مهمته األساسیة جمع : النشاطات الحرفیة-

إلخ... الضرائب الشهریة والسنویة، وأهم هذه الحرف أمین الخبازین، أمین الصوابنیة
میة ًیدفع القیاد وشیوخ القبائل حقوقا تتماشى وأه: حقوق تعیین القیاد وشیوخ القبائل-

.المسؤولیات المرغوب  فیها
.الضرائب التي تجمعها المحلة من القبائل البعیدة عن البایلك-
.2النشاطات التجاریة والبحریة-

:تطور نظام البايلك يف عهد احلاج أمحد باي. 5
خصائص حكومة الباي. أ

ة كان للباي سلطة مطلقة على مدینة قسنطینة وكامل إقلیم بایلك الشرق بمساعد
الخلیفة، قائد الدار، آغا الدایرة، الخزناجي، الباش كاتب، : مجموعة من الموظفین، أهمهم

ّوزعت علیهم صالحیات متعددة أغلبها تنفیذیة، خص كل منهم باإلشراف على جزء من 
القبائل عن طریق قادة محلیین یؤمنون لهم جبایة الضرائب، وكل موظفي المخزن علیهم 

.3ءا رمزیا لوظائفهمواجب دفع قفطانهم شرا
كما یفهم من مدلول الكلمة العربیة هو نائب الباي، وأهم وظیفة ینهض بها هي :الخلیفة-

في الربیع وفي الخریف، وقیادة القوات : حمل الضریبة إلى مدینة الجزائر مرتین في السنة
، له سلطات على ً، وغالبا ما یتم إرساله لقیادة الجیش4القادمة منها التي تقوم بجمع الضرائب

ّ، یخلف الباي حال رحلته إلى مدینة الجزائر، تقلد هذه الوظیفة في الغالب ألحد 5كامل اإلقلیم
) قائد كنفدرالیة الحراكتة(ّتعتبر هذه الوظیفة إلى جانب وظیفة قائد العواسي . 6أقارب الباي

مرتبة خلیفة ّوظیفتان مؤهلتان لالرتقاء إلى منصب الباي، وقد بلغ بعض قادة العواسي

1. AMG H 228 : Op. Cit., p.6
2. Ibid., p.6
3. Vayssettes : Op. Cit., p.271
4. Mercier : Op. Cit., p.214
5. Province de Constantine : Gouvernement du Commandant Niel de 1839, p.1
6. Abdeljalil Temimi : Le Beylik de Constantine, Hadj Ahmed 1830–1837, Publication de
la Revue d’Histoire Maghrébine, vol.1, 1971, p.7
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ّد العواسي ثم خلیفة قبل یقا: تقلد المنصبین) 1792- 1771(وكذلك مركز باي، فصالح باي 
، تخضع له )دایرة(فارس 200عادة ما یأتمر تحت قیادة الخلیفة حوالي . 1أن یبلغ درجة باي

ذه أثناء تعیینه، كما یقبض من شیوخ ه) الفرح(تسع قبائل تدفع له حقوق المناسبة السعیدة 
.2القبائل حقوق تعیینهم

هو موظف بالمخزن یرأس المدینة ، یقوم بأعمال شیخ المدینة وكل ما یتعلق :قاید الدار-
، یدیر مداخیل المدینة البایلكیة من 3بالشرطة واألمن واإلدارة إضافة إلى السلطة القضائیة

تحت إشرافه قائد ّأراضي العزل التابعة، یسیر أراضي العزل المخصصة للجباري، كما یقع
الباب الذي یحصل الرسوم على أغلب المواد االستهالكیة التي تدخل المدینة وتباع 

.5بوجو500، ویدفع قائد الدار مقابل تعیینه للبایلك 4بأسواقها
ًهو قائد فرسان اإلمارة، له مفعوال كبیرا على القبائل، إذ یقرر عدد الفرسان الواجب :اآلغـا- ً

رجل من قبیلة وادي الزناتي 1000، تتكون دوائره غیر النظامیة من 6ظرفتقدیمهم في كل
، 7قبیلة39والعرب المقیمة بوادي بوصالح  والسراویة، ومن بعض سكان المدینة، یدیر 

بوجو 10000، وعلیه دفع 8یتلقى منها أو یحصل منها على الفرح وحقوق تعیین الشیوخ
.ا یكلف ببعثات ضد القبائلًكحق تعیین، وله أعالم خاصة وغالبا م

هو األمین األول للباي، كما یحمل  لقب كاتب السر، كان الباي یوكل إلیه :الباش كاتب-
ومراجعة الرسائل التي یخطها الكتاب اآلخرون، وكانت البرقیات ) طابعه(مهمة حمل خاتمه 

الباشا قیمة العاجلة ومراسالت القصر مع باشا مدینة الجزائر من اختصاصه، وكان لكاتب
، وكانت 9ٕأدبیة لما له من ید طولى في اختیار الموظفین، واصدار أوامر جمع الضرائب

نه بلغ ما لم یبلغه أل؛طالق في الفترة التركیةعظم بایاتها على اإلأصالح باي رجل دولة متمیز ویعتبر كثیر من الكتاب . 1
.كبر منه من والة الجزائر ووالة تونسأمن هو 

، ضمن كتاب المغارب في العهد 1792-1771قراءة في حیاة صالح بن مصطفى باي قسنطینة : فاطمة الزهراء قشي–
.67، ص 1995الرباط، ،نسانیةداب والعلوم اإلن المودن، منشورات كلیة اآلالعثماني، تنسیق عبد الرحم

2. AMG H28 : Op. Cit., p.6-7
3. Mercier : Op. Cit., pp.249-250
4. Rapport de Niel : Op. Cit. p.8
5. HI 226 : Rapport Rousseau sur le système monétaire de Constantine, 29 septembre
1838, p.7
6. Rapport de Niel : Op. Cit., p.1
7. Vayssettes : Op. Cit., p.25
8. HI 228 : Op. Cit., p.6
9. Abdeljalil Temimi : Op. Cit., p.61
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تحت سلطته اثنان وعشرون قبیلة یتلقى من أعضائها حقوق الفرح وحقوق تعیین شیوخها 
.1بوجو كحق تعیین5000وعلیه دفع 

ًا فیسلمها له شخصیا، ویتلقى أو رئیس السعاة ، ینقل رسائل الباي إلى الباش:ّالباش سیار-
.الردود المختلفة علیها، كما یصاحب الخلیفة عندما یذهب بالدنوش إلى الجزائر

.یراقب كل ما یتعلق بالحراسة وصیانة خیول البایلك:الباش سایس-
ّوعددهم اثنان من أصل تركي یقومان بوظیفة الجالد ویحییان الناس :شاوش الكرسي-

.وقائد الزمول) قاید الحراكتة(ره، ویمكن إضافة كذلك قائد العواسي باسم الباي في حضو
یحمل هؤالء الموظفون الذین ذكرنا وظائفهم واختصاصاتهم اسم رجال المخزن الذین 
ِّلهم الحق في االقتراب من الباي ومصاحبته في كل خرجاته مشكلین مجلسه الخاص، وكان 

مة، ویأتي بعد هؤالء المخازنیة في درجة حضورهم ضروري عندما ینظر في القضایا العا
ثانیة عدد من الموظفین لهم مهام مختلفة مثل آغا الصبایحیة، شاوش محلة الشتاء، الباش 

.2...طبال

اإلصالحات البايليكية يف عهد  أمحد باي آخر بايات إقليم بايلك الشرق . ب
)1826–1837(

جزائریة الثالثة، یعاني من نفس كان إقلیم بایلك قسنطینة، على غرار األقالیم ال
المساوئ التي أصابت الحكم العثماني في أواخره من حیث الظلم والمغاالة في جبایة األموال 
ٕمما أدى إلى رفض القبائل دفع الضریبة واعالن الخروج على العثمانیین في مقدمتهم قبیلة 

. 3الحنانشة
صاحب مخطوط أخبار بلد وذكرّاستمرت األوضاع تتردى وتتفاقم بهذا اإلقلیم، 

ّقسنطینة أن الفوضى واالضطرابات حلت باإلقلیم عند تولي عثمان بن محمد الكبیر بایا 
على قسنطینة، حیث ظهر في زمنه الثائران الشریف بن لحرش والدرقاوي، وكاد بن لحرش 

1. HI 26 : p.9
2. Vayssettes : Histoire de Constantine, Op. Cit., p.252
3. De Grammont (HD) : Histoire d’Alger sous la domination turque (1515–1830), Paris,
p.383
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. 1یستولي على قسنطینة بعد أن جهز من القبائل جیشا كبیرا بلغ عشرة آالف فرد
المؤلف خبر تولي حسین بن صالح باي مكان عبد اهللا باي المعزول، وانشغاله وذكر 

باللهو والطرب وشرب الخمر وترك أمور الحكم فعادت الفوضى لإلقلیم واستغل التونسیون 
الفرصة لتوجیه حملة الحتالل قسنطینة ووصلت الحملة التونسیة حتى وادي الزناتي وهرب 

.2حسین باي الذي تم عزله بعد ذلك
في ) 1826–1824(والباي منماني ) 1824–1822(وعجز كل من إبراهیم القریتلي 

.3وضع حد للفتن واالضطرابات
وقد أصاب الداي حسین في اختیار رجل بارع سوف یكون له بالغ األثر في إقلیم 
الشرق من حیث الدور الذي لعبه في تطویر جهاز التركیبة االجتماعیة بتعیینه الحاج أحمد 

.18264ًبایا على قسنطینة سنة -الكراغلةمن-
وابن ) 1771-1756(ّوالحاج أحمد باي هو حفید الباي أحمد القلي الذي قاد اإلقلیم 

ّالشریف محمد أحد الكراغلة الذین تقلدوا منصب الخلیفة في عهد الباي حسین بوحنك 
.5اءّ، وأمه هي الحاجة رقیة بنت بن قانة أحد شیوخ عرب الصحر)1795- 1792(

ّعندما تقلد منصب قاید العواسي لقبیلة الحراكتة، ثم 1809بدأ دوره یظهر منذ سنة 
ّ؛ حیث أثبت جدارته وكفاءته فأصبح بحق 6)1820-1819(ِّعین خلیفة للباي إبراهیم الغربي 

ّیحدد الزهار أسباب تولیة الحاج أحمد باي ". الحاكم الفعلي لإلقلیم ال یتم شيء إال بأوامره"
ٕأن كل من تولى بایا یجمع ماال ویخفیه لعواقبه ولذریته، واذا قرب : "ًفا حالة اإلقلیم بقولهواص ً ً ّ

ًوقت الدنوش یأخذون أموال الناس ظلما بالمصادرة والنهب والغزو على أموال العرب، 
ًوتوالت تسمیة البایات وعزلهم والوطن ال یزداد إال نقصا وضعفا، وهكذا اضطروا  ً الحكام (ّ

ًاضطرارا كبیرا لتولیة الكرغلي أحمد بایا على قسنطینة) اكاألتر ً ً"7.
ّما إن تولى الحاج أحمد منصبه حتى أخذ في إصالح ما أفسده أسالفه لتمیزه  ّ

9ص،2717وحكامها، مخطوط المكتبة الوطنیة ، رقم سنطینةرسالة في أخبار ق: مؤلف مجهول.1

10المصدر نفسه، ص. 2
3. Mercier : Histoire de Constantine, Op. Cit., pp.363-367
4. Temimi : Le Beylik de Constantine Op. Cit., p49.
5. Vayssettes : Histoire de Constantine, pp.155-169
6. Temimi : Op.Cit., p.60
7. Vayssettes : Op.Cit., p.210
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، فسیطر على الموقف مزیال النفور واألحقاد، وأعاد 1ًبالحكمة والمرونة والفاعلیة والشجاعة
. 2القبائل الساخطة إلى الطاعة

ة إلى األهالي، أما بالنسبة للعثمانیین والموالین لهم من األسر العریقة فقد هذا بالنسب
شرع في مالحقتهم والتضییق علیهم، ثم أذن له الداي حسین حین تقدیم الضرائب التقلیدیة 
ّفي متابعة العناصر المثیرة لالضطرابات المؤلفة من الشخصیات البارزة في اإلقلیم مثل ابن 

.3وابن لبیض وغیرهم، فأعدم بعضهم وواصل مالحقة اآلخرینزكري، وابن نعمون،
ًصادف وأن كان موجودا في مدینة الجزائر لتقدیم الضریبة للخزینة 1830وفي عام 

العامة، فشارك في الدفاع هو وقواته عن قرب ضد الهجوم الفرنسي على الجزائر، وحینما 
اد یصل إلى مدینة قسنطینة حتى علم ، وما ك4ًسقطت مدینة الجزائر عاد سریعا إلى بایلكه

بحدوث انقالب ضده من األتراك بقیادة القائد سلیمان بمساعدة خلیفته محمد بن شاكر وعبد 
، غیر 5اهللا خوجة، وسطمبولي، ورجیمي علي، ووزان أحمد، وزمیرلي بشیر، وجنینات علي

أعیان المدینة ّأن ذلك لم یفت في عضده وواجه األمر بشجاعة، وناصره األهالي وخاصة 
.6وفي مقدمتهم شیخ اإلسالم ابن لفقون؛ فلم یلبث أن قضى على المتمردین ودال له اإلقلیم

إن نجاح الحاج أحمد باي في المحافظة على بایلكه بعد سقوط مدینة الجزائر بأیدي 
الفرنسیین أكثر من سبع سنوات تثیر التساؤل واإلعجاب، فقد كان الباي الوحید من بین 

ٕات الذي رفع لواء المقاومة ضد الفرنسیین بإیمان وعزیمة واصرار، بینما استسلم كل من البای
باي التیطري وباي وهران، واستمر مكافحا بالرغم من المؤامرات والدسائس التي كانت تحاك 

.7ضده من بعض الموتورین والوصولیین في الداخل و ألسر الحاكمة بتونس في الخارج
یحبط كل المؤامرات والدسائس، وأن یحارب في جهات والحق أنه استطاع أن

1. Mercier : Histoire de Constantine, Op. Cit., p.371
78فریدة مؤنسة، المصدر السابق، ص:العنتري. 2

3. Mercier : Histoire de Constantine, Op. Cit., pp.367-377
، 1975المرآة، تقدیم وتعریب وتحقیق محمد العربي الزبیري، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، : حمدان بن عثمان خوجة. 4

221–220ص ص

-17، ص ص 1981مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، : محمد العربي الزبیري. 5
18

91-89مؤنسة، المصدر السابق، ص صفریدة: العنتري. 6

60مذكرات أحمد باي، المصدر السابق، ص. 7
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، 18301إلى عام 1826یتغلب على جمیع األطراف في الفترة الممتدة من عام مختلفة، وأن
ّوالسر في نجاح أحمد باي واستمراره في حكم بایلكه بالرغم من العواصف التي واجهها یكمن 

وتلهمه في تسییر دفة الحكم، هذا في العبقریة الفریدة التي كانت تتحكم في خطواته 
.ّباإلضافة إلى روح التجدید واإلصالح التي وسمت سیاسة البایلك بطابع ممیز

ًلقد كان الحاج أحمد، بعد تعیینه بایا، یتطلع إلى التجدید واإلصالح بما یسایر 
ي ّاألوضاع التي جدت في المجتمع الجزائري في مقدمتها طموح الجزائریین إلى المشاركة ف

وثورة 2ّالحكم عن طریق زعمائهم، وهو ما عبرت عنه ثورة ابن األحرش في الشرق الجزائري
.3ابن الشریف في إقلیم وهران

كان تجاوب الحاج أحمد مع تلك الطموحات فینتصر لألهالي ألنه كان یعتبر نفسه 
ًواحدا منهم، وألنه كان واثقا أنه ال یستطیع أن یثبت أسس حكمه إال باالعتما د على أبناء ً

ٕالبالد، فقد بدأ الحاج أحمد في تعیین مساعدیه من الجزائریین في وقت مبكر وان كانت 
ًالمصادر قد سكتت عن تواریخ تعیینهم، فإننا نجد عددا كبیرا منهم ضمن حاشیته حین سافر  ً

. 4إلى مدینة الجزائر لتقدیم ضرائب البایلك للخزینة العامة1830عام 
ًدینة الجزائر وقضائه على أتراك الحامیة فقد أحدث تغییرا جذریا ال ّأما عقب سقوط م ً

ّبالنسبة لمساعدیه فحسب، وانما على كافة مؤسسات البایلك، حیث أقصى العناصر التركیة  ٕ
من المناصب كلها وعین بدلهم جزائریین، فأسند منصب شیخ مدینة قسنطینة إلى شیخ 

ا أسند قیادة الجیش إلى الباش حامبة، وهي وظیفة ، كم"شیخ البلد"اإلسالم محمد بن لفقون 
ّأحدثها الحاج أحمد إلى ابن عیسى الذي دعم سلطته بالقبایل الذین كانوا یشكلون ربع سكان 

، بذلك یكون ة قاموا بدور نشیط في الدفاع عنهالمدینة، وعندما حاصر الفرنسیون المدین
سبة الكبرى من سكان قسنطینة من الحاج أحمد باي قد أخرج هذه الفئة التي تمثل الن

1. Berbrugger : Un chef kabile à 1804, in R.A 1858-59, pp.210-211
30-29مجاعات قسنطینة، ص ص : العنتري. 2

، تقدیم وتعلیق المهدي البوعبدليالزیاني،دلیل الحیران وأنیس السهران في أخبار مدینة وهران : محمد بن یوسف الزیاني. 3
71 ، ص1978ت، .و.ن.الجزائر، ش

من ضمن القادة الذین كانوا ضمن حاشیة الباي ولد مقران، ابن الحمالوي، شیخ النقاس، قائد الزمالة، الوردي قائد بن . 4
11عاشور، مذكرات الحاج أحمد باي، المصدر السابق، ص
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.1تهمیشها وضمها إلى جانبه

وأسندت وظیفة قائد الدار إلى ابن البجاوي، ومنصب الخلیفة الذي كان یشغله 
فقد ولى هذا المنصب لصهره سي مصطفى –تركي أو كرغلي–ًعموما أحد أقرباء الباي 

األوطان إلى جزائریین من بلهوان، وآغا الجیش أوكلها إلى الحاج أحمد بن سعید، وقیاد
بینهم مسعود بن المبارك شیخ ریغة، الحاج رجب شیخ الحراكتة، والعربي ضیاف شیخ 

.2األوراس
وعلى خالف البایات السابقین الذین كانوا ممثلین من عائالت كبیرة ویمتلكون وظائف 

ي بالمصاهرة، ُوهكذا عین سي محمد بن جلول باش كاتبا وارتبطت عائلته مع البا3في دیوانه
وكانت تربطه عالقات كبیرة وقویة مع عشائر كبیرة مثل بن قانة أسیاد الصحراء، والمقراني 

. 4في الغرب وفرجیوة وزواغة
ٍكان الحاج أحمد یدرك أن إسناد المناصب الكبرى إلى الجزائریین غیر كاف، فإذا 

یحمیه ویحمي بایلكه من كان ما استخدمه في اإلدارة یعزز مركزه لدى األهالي فإنه سوف ال
، 5الغزاة الفرنسیین وأذنابهم، إذ بادر بتأسیس جیش منظم جمع عناصره من مختلف القبائل

ًووضع على رأسه قائدا جزائریا ، وبذلك لم تعد قواته تتألف من فرقة تركیة وقبائل المخزن 6ً
.7ٕذات االمتیازات، وانما أصبحت تتألف من وحدات دائمة لها جذور في الشعب

ًلقد كان الحاج أحمد باي بارعا في انتقاء معاونیه سواء في عاصمة بایلكه أو داخل 
اإلقلیم، فقد التزم في اختیاره لهم مقیاس الكفاءة والنفوذ، هذا باإلضافة إلى أنه وضع في 

1. Rapport de Niel, Op. Cit.
ًبرز هذا واضحا في تشكیلة الدیوان الذي كان یساعد الحاج أحمد باي، ویتكون من مصطفى بن عبد الرحمن؛ قاضي وی. 2

حنفي، أحمد العباسي؛ قاضي ملكي، مصطفى بن عمر؛ مفتي حنفي، مصطفى بن العربي؛ ناظر األوقاف، بن عیسى؛ 
ش، مصطفى بن محمد؛ آغا العسكر، سي محمد باش حمبة، سي مصطفى بلهوان؛ خلیفة، حاج أحمد بن حمید؛ آغا الجی

.بن جلول؛ باش كاتب، محمد بن لبجاوي؛ قاید الدار
,Temimiأنظر  Op.Cit, p.50 et suivantes ،69ومذكرات أحمد باي، المصدر السابق، ص

: عبد الجلیل التمیميأنظر تشكیلة الدیوان الذي كونه الحاج أحمد والوظائف التي تقلدتها العائالت القسنطینیة في عهده،. 3
وما بعدها64المصدر السابق، ص

4. Emerit : L’Algérie à l’époque d’Abd El Kader, Op. Cit., p.258
5. Mercier : Histoire de Constantine, Op. Cit., p.396
6. Temimi : Op. Cit., p.67
7. Nouschi : Enquête sur le niveau de vie, Op. Cit., p.266
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اعتباره أن یكونوا زعماء أسر وقبائل تجمع بینها عرى الصداقة أو القرابة أو المصاهرة، كما 
عتقد أن هذه القوة التي أنشأها من المتعاونین ال یمكن أن تدین له بالوالء والطاعة إذا كان ی

لم یدعم الروابط بینها وبینه على أساس المصلحة والمصیر المشترك، فسخر أراضي العزل 
.ّالقریبة من مدینة قسنطینة وأعطاها إیاها لالنتفاع بها مقابل دفع ضریبة الحكور

ه القوة یستثمرون هذه األراضي عن طریق المزارعة، وبذلك خلق وقد كان أفراد هذ
تعتمد على اإلقطاع 1حاكمة من الجزائریین–من األعیان–الحاج أحمد طبقة أرستقراطیة 

.أكثر من أي وقت مضى
وخصوبة أراضیه لم یظهر ثقل اإلقطاع وضراوته على ) قسنطینة(إن غنى اإلقلیم 

اآلخرین، إذ كان كل واحد ینتفع من األرض فلم یحدث السكان مثلما ظهر في اإلقلیمین
السخط في عهد الحاج أحمد الذي حدث في اإلقلیمین اآلخرین، وخاصة أنه وحد الضرائب 

.ًوفرضها على الجمیع سواء كانوا مالكا أو مقطعین
هكذا استطاع الحاج أحمد باي أن یحقق التالحم النسبي بین جمیع الفئات وأن 

ؤساء وطاعة المرؤوسین، وأن یستمد قوته من الشعب، وأن یضع نفسه على یضمن والء الر
ّرأسهم في الكفاح ضد المستعمر الفرنسي ألن الشعب من قمة السلم االجتماعي اإلقطاعي 
إلى أدنى رجل من المنتفعین باألرض كان علیه أن یدافع عن أرضه التي یستمد منها حیاته 

بینما كان بایا وهران وباي التیطري ینظران إلى 2كسواء كانوا من المالك أو غیر المال
.3الفرنسیین على أنهم السند الوحید لهما في مواجهة سكان معادین لهما

والحق أن هذا التحول االجتماعي في إقلیم بایلك قسنطینة هو وحده الذي یمكن أن 
الفرق الفرنسیة استطاع أبناء إقلیم قسنطینة أن یجبروا 1830یفسر لنا كیف أنه من جوان 

اضطر الفرنسیون أن یخوضوا معارك طاحنة من 1831وفي سنة . على الجالء من عنابة
منیت الحملة األولى على قسنطینة وعلى 1836أجل االستیالء على بجایة، وأنه في نوفمبر 

كان 1837أكتوبر 13أوت إلى 5رأسها الجنرال كلوزال بهزیمة منكرة، وأنه ابتداء من 
على مدینة قسنطینة لمدة ثمانیة أیام من بینها أربعة أیام من القنبلة والمعارك من الحصار 

1. Nouschi : Enquête sur le niveau de vie, Op. Cit., p.265
2. Ibid., p.266

220المرآة، ص: حمدان بن عثمان خوجة. 3



بعاد والتطوراملفهومية، األسس، األ: بايلكنظام الاألولالفصل 

40

أن تستولي على المدینة بعد (Valée)" فالي"، استطاعت بعدها بقیادة الجنرال 1بیت إلى بیت
" دامریمون"خسائر في العتاد واألرواح، وكان من بین القتلى الحاكم الفرنسي للجزائر الجنرال 

(Dameremont)2.
ًواذا كان الكتاب في مجموعهم یعترفون للحاج أحمد بأنه أقام حكما یستمد جذوره من  ٕ
أهالي الوطن، وأنه رفع لواء المقاومة ضد قوات االحتالل لمدة سبع سنوات، وأنه استطاع أن 
ّیعبئ قوى الشعب حوله فإنني أضیف أنه لم یورث االستسالم ولم یتعاون مع االستعمار  ّ ّ

مثل األمیر عبد القادر ولم یغادر الجزائر إلى سواها من البلدان بل قضى بها الفرنسي
.ّواحتضن ترابها جثمانه دون أن یوقع معاهدة استسالم مع الفرنسیین

وهكذا فقد كان نظام البایلك في قسنطینة صمام األمان الذي حمى المدینة من 
ار الحكم العثماني بها، هذا األخیر السقوط بعد انهیار المقاومة في مدینة الجزائر، وانحس

حمد باي الذي رفض المساومات التي عرضت علیه أالذي لم یجد من یمثله سوى الحاج 
سبع سنوات "أوجاق جزائر الغرب"مفضال خیار المقاومة لیمد في عمر البایلك العثماني في 

.كاملة

136المصدر السابق، ص:أنظر صالح العنتري. 1

248الجزائر بین الماضي والحاضر، المرجع السابق، ص:أندري نوشي وآخرون. 2
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إرهاصات مشروع املاريشال فايلأوالً ـ 

ٕوانهاء الحكم العثماني بها، كان لزاما على 1837ةبعد إخضاع قسنطینة عسكریا سن
یطرة السلطات االستعماریة إیجاد بدیل لحكم البایلك، لتوفیر السبل الناجعة لضمان الس

.المطلقة على كامل المقاطعة

السلطات االستعمارية والبايلك. 1
نظام الحكم الذي زعمت سلطات االحتالل فرضه بعد احتاللها للجزائر عدة عرف

لجهلها العمیق بطبیعة سكان الجزائر وشبكة عالقاتهم االجتماعیة، وذلك راجع تغییرات،
لتبیان التردد الذي ساد المشاریع (Soult)" سولت"ّنستدل على ذلك من قول الماریشال 

إن اضمحالل وزوال الحكم التركي قد أسهم : "مسألة الحكمالعسكریة وانعدام بعد النظر في 
في القضاء على كل مقومات ودوالیب الدولة، وبشكل نهائي، باستثناء عمالة قسنطینة مما 

. 1"جعلنا نصطدم بشعب معرفتنا عنه ضعیفة
ِوالمالحظ أنه إلى غایة االستیالء على مدینة قسنطینة من قبل الماریشال فالي سنة 

ٕیكن السكان بكاملهم قد عرفوا  تغییرات عدا سكان المدن الساحلیة وضواحیها، واذا لم 1837
أخذنا بعین االعتبار سیاسة قادة الجیش المحتل خالل العامین األولین فإنه یتهیأ لنا أن 
مسألة النظام الذي یجب تخصیصه لألهالي لم تشغلهم أكثر مما یلزم، وأنهم في عمق 

.2حل معیناألمور لم یعرفوا تحدید
َّوهكذا بقي ماریشاالت فرنسا من فالي إلى بیجو في تردد بین النظام الذي یسیر من  ُ

.ِقبل األهالي وبین السیطرة العسكریة الكلیة للبایلك

)1833–1830(مرحلة التردد . أ

تمیزت هذه المرحلة بتردد القادة العسكریین الفرنسیین بشأن مسألة االستعمار 
الجزائریة أم االنسحاب منها بفعل تنامي المقاومة الجزائریة والضغوط وضم كامل البالد

1. Pignet : Histoire des colonies françaises, Paris, 1981, p.126
2. Mercier (E) : L’Algérie et les questions algériennes, Paris, Challamel, 1883, p.29
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العسكري شهدت - السیاسیة بباریس على العسكریین، وعلى الرغم من ذلك الجدل السیاسي
:هذه المرحلة مجموعة من المشاریع، نذكر منها

مشروع الماریشال دي بورمون* 
حكم من خالل اإلبقاء على منصب یهدف هذا المشروع إلى إشراك الجزائریین في ال

ً، المنصب الذي یعتبر امتدادا للعهد العثماني والواسطة بین السلطة الفرنسیة "آغا العرب"
والجزائریین، فعهد بهذا المنصب إلى أحد أهالي الجزائر لیس له تأثیر وهو حمدان بن أمین 

رمون جهله باألمور إذ بهذه الطریقة أظهر دي بو: "(Mercier)" مارسیي"یشیر . ّالسكة
الداخلیة من حیث إهماله اختیار شخصیة یمكن فرضها على العرب من جهة، ومن جهة 

، ولكن منصب آغا العرب لم یلبث أن ألغي 1"ًأخرى أنه عین حضریا تمقته القبائل العربیة
على اعتبار أنها ال 1831جانفي 7من طرف كلوزال خلیفة دي بورمون من خالل مرسوم 

.2ع النظام العسكريتتوافق م
مشروع كلوزال* 

جاء كلوزال بمثابة القطیعة النهائیة مع التردد الذي طبع السیاسة الفرنسیة بالجزائر، 
ٕومهد الطریق لحكم واشراف الضباط الفرنسیین المباشرین على شؤون األهالي، إال أنه في  ّ

في إشراك بعض أعید بعث منصب آغا العرب بسبب ما اقتضته الضرورة1831فیفري 18
رؤساء القبائل العربیة بغیة حفظ النظام واستتباب األمن بواسطة الحفاظ على بعض من 

.3"ًهیكل النظام الذي كان موجودا من قبل
لقب 1831جوان 24أعطى في (Berthezene)" برتزان"وهكذا فقد وجدنا الجنرال 

ّا إیاه صالحیات واسعة منها آغا ألحد األهالي هو مرابط القلیعة الحاج محي الدین مانح ً
فرنك 800تنصیب قادة مساعدین له مع حق فرض غرامات على أهالي دائرته ومرتب قدره 

.4ًرجال40من ) ّمحلة(فرنسي وحراسة 
ّیقیم  : ذه اإلجراءات بقولهــه(Charles-André Julien)" انــولیــدري جــارل أنــش"ُ

ًولو كان ممیزا بل یجب أیضا حراسته وتوجیهه بحیث لكن هذا ال یكفي تعیین قائد حتى"... ً ّ

1. Mercier : L’Algérie et les questions algériennes, Op. Cit., p.29
2. A. Ringel : Les bureaux arabes de Bugeaud et les cercles militaires de Gallieni, Paris,
Larousse, 1903, in 8°, p.16
3. Mercier : L’Algérie et les questions algériennes, Op. Cit., p.30
4. Ibid.
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ّیقدم الخدمات إما في إدارة العدد القلیل من األهالي الخاضعین لسلطات االحتالل في  ّ
.1..."ضواحي مدینة الجزائر في العالقات التي یجب الحفاظ علیها مع غیرهم

لم یتمخض عنها هذه اإلجراءات"ویشاطره مارسیي هذه الوجهة من النظر فیرى أن 
سوى إبعاد األهالي، كما انتزعت من الفرنسیین فرصة ووسیلة ربط ذلك المجتمع، وهكذا 

، فقد تمرد مرابط القلیعة على سلطات 2"اضطر الفرنسیون إلى البقاء تابعین لوسطاء الصدف
ًاالحتالل بالمتیجة؛ فافتتح تقلیدا عانت منه سلطات االحتالل لدى الكثیر من أعوانها 

.ألهالي، وعاشت تجربة حكومة مركزیة غیر مباشرة مرة أخرى الفشلا
ًوهكذا لم یعد ممكنا أبدا تكلیف أحد األهالي بمجموع العالقات مع القبائل فقرر  ً
ًالفرنسیون إنشاء ما عرف بالمكاتب العربیة قصد محاولة العودة إلى حكومة مركزیة استبداال 

.یلكللمخزن وهو حجر الزاویة في نظام البا
ّكما اعتبر شارل أندري جولیان أن إدارة األهالي بما یسمى المكاتب العربیة ال یعتبر 
ًحال مثالیا مرجعا السبب إلى عدم معرفة سلطات االحتالل بأحوال الجزائر، فاعتمدوا  ً
ّاضطرارا على بعض الشخصیات من األهالي موظفین إیاهم واسطة بینهم وبین المجتمع  ّ ً

، 3ّل على ذلك من أن ال أحد من أعضاء هذه المكاتب یعرف اللغة العربیةاألهلي، ولیس أد
فجاءت ضرورة استكمال ذلك التنظیم المحكم بجمع من المترجمین من خارج الجیش 

ًالفرنسي، غالبا ما كانوا یهودا تاجروا باألسرار ً4.

)1834–1833(املكتب العريب األول : البحث عن نظم جديدة للحكم. ب

ًفي فترة خالفته مؤقتا للدوق دوروفیغو المعفى –(Avizard)" أفیزار"نرال حصل الج ّ
على الموافقة بإنشاء مكتب عربي -1833أفریل 20مارس إلى 8من مهام الحاكم العام من 

قائد األركان العام من (Trezel)" ترازال"ّتتمركز فیه الشؤون العربیة لكي یخلص الجنرال 
الذین دعت الضرورة من قبل إلى االستعانة -تعبیر جولیانحسب -الوسطاء الغامضین 

.5بهم

1. Ch. André Julien : Histoire de l’Algérie, Op. Cit., p.586
2. Mercier : L’Algérie et les questions algériennes, Op. Cit., pp.29-30
3. Piquet : L’Algérie française, Paris, A Colin, 1930, p.126
4. Ch. André Julien : Op. Cit., p.643
5. Ibid.
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ّغیر أن اإلرهاصات األولى لمیالد المكاتب العربیة ضمن حكم أكثر مباشرة لألهالي 
؛ (De Lamoricière)" دو المورسیار"من طرف (Zouaves)نقیب الزواف تعود إلى تعیین 

ًالذي كان جد مطلعا على شؤون األهالي فأحاط ن ّفسه بإطارات عسكریة فرنسیة مؤهلة ّ
كان المورسیار البادئ الحقیقي . 1للتعامل مع األهالي بلغتهم ولهجاتهم في إطار تقالیدهم

للسیاسة األهلیة بفضل تفوق طریقته الهادفة إلى اندماج الفرنسیین في المجتمع األهلي 
، لكنه ما فتئ أن 2"بفعالیةّأدرك أنني أستطیع العمل على تغییر العرب : "بالجزائر، فقد كتب

الذي وصل -(Drouet d’Erlon)" دروي دیرلون"استدعي إلى مهام أخرى، فجاء الكونت 
ًمكلفا بإلغاء تلك الهیئة ذاتها –1834إلى الجزائر في سبتمبر  .3)المكتب العربي(ّ

لم تكن السلطات الفرنسیة إلى غایة االستیالء على قسنطینة تسیطر إال على بعض 
ن الساحلیة وضواحیها، حیث كان خالل هذه المرحلة بعض القیاد والشیوخ تابعین المد

.للسلطة المركزیة بالجزائر العاصمة

أما مجموعة الرؤساء الذین یمكن االعتماد علیهم في الداخل فلم تكن سلطتهم 
ّ، في حین أن الشكل الالزم  لتنظیم 4مضمونة على الدوام وتشهد على ذلك أحداث كثیرة ّ

قد طرح بشكل -وفق المصلحة االستعماریة–ألهالي الموجودین في المناطق الداخلیة ا
مستعجل مباشرة بعد االستیالء على قسنطینة باعتبارها عاصمة النظام البایلكي بإقلیم 

.الشرق

بايلك قسنطينة واملاريشال فايل. 2
(Valée)فايل . أ

ة بصفة خاصة في عهد ملكیة ًتمحور تاریخ الجزائر عامة وتاریخ بایلك قسنطین
، وهما عسكریان (Bugeaud)الماریشال فالي والماریشال بیجو : جویلیة حول شخصیتین

: ّورجلي سیاسة في نفس الوقت، أسس كل منهما حیاته المهنیة على الربط بین وظیفتین

1. Mercier : L’Algérie et les questions algériennes, Op. Cit., p.30
2. Rignet : Op. Cit., p.20
3. Ibid.
4. Ch. André Julien : Op. Cit., p.596



البعد البايلكي يف مشروع املاريشال فايلالثاينالفصل

46

، والثاني 18371العسكریة والسیاسة، األول ارتبط تاریخه بحصار مدینة قسنطینة في 
. اهدة التافنة منطلقا لتصفیة مقاومة األمیر ومشروع دولتهبمع

بفرنسا، (Brienne le Château)ببریان لوشاتو 1773دیسمبر 17ولد فالي في 
بباریس، وعندما تقاعد من الخدمة في الجیش كان یحمل رتبة 1846أوت 16ومات یوم 

.ماریشال فرنسا، وهي أعلى الرتب العسكریة في الجیش الفرنسي
ّنشأ یتیما منذ طفولته المبكرة، تكفلت بتربیته عائلة لومیني  ً(Loménie) ،بمدینة بریان

.2أدخلته هذه العائلة المدرسة العسكریة بنفس مدینته منذ سن الثامنة تحت الرعایة الملكیة
برتبة مالزم (Châlons)انتقل فالي بعد إغالق مدرسته إلى مدرسة المدفعیة بشالون 

ارتقى إلى رتبة مالزم في سالح المدفعیة، شارك في عدة معارك في 1793نة أول، وفي س
إلى رتبة نقیب، خدم في جیش الراین 1793بدایة عهد الثورة الفرنسیة، فارتقى في نهایة سنة 

إال في سنة (Chef d’escadron)الفرنسي حیث ظل لعدة سنوات، ولم یرتق إلى رتبة رائد 
.1807جانفي 12نتقل إلى عدة جهات في ً، ثم عقیدا بعد أن ا1802

؛ حیث تمت ترقیته 18073أرسله اإلمبراطور نابلیون بونابارت إلى إسبانیا في سنة 
سنة، برز خالل الحرب اإلسبانیة من خالل حضوره حوالي 36إلى جنرال وعمره ال یتجاوز 

مدفعي في ًخمسین حصارا قائدا سالح المدفعیة لمدة حوالي عشر سنوات، فاعتبر أفضل
.4أوروبا

وعندما تم اإلعداد للحملة على الجزائر، تم تكلیف لجنة مكونة من أكثر الضباط خبرة 
في الجیوش الفرنسیة البریة والبحریة ضمنهم فالي لفحص الصعوبات التي ارتقب للحملة 

.مواجهتها وإلعداد الخطة المیدانیة
حصلت الحكومة من 1837سنة أثناء التحضیرات للحملة الثانیة على قسنطینة في و

الملك بأن یقود فالي سالح المدفعیة والهندسة، وبعد مقتل دامریمون خلفه فالي في القیادة 

لقة ناریة حینذاك الجنرال الكونت بعد أن تمكن الجیش الفرنسي من حصار قسنطینة لمدة خمسة أیام أصابت ط. 1
.، فتم تعیین الجنرال الكونت فالي قائدا عاما1837أكتوبر 11امریمون مات على إثرها بتاریخ د

– Ernest Mercier, RSAC, 1900, p.22
2. Arsène Berteuil : l’Algérie française, éd. Dentu, Paris, 1856, T2, pp.28-68
3. Pélissier de Reynaud : Annales algériennes, éd. Librairie militaire, Paris, 1854, T3,
pp.31, 55
4. Ch. André Julien : Histoire de l’Algérie contemporaine, pp.142, 146
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ًالذي خدم تحت أوامر فالي وصفا بقلمه للماریشال (Changarnier)ّقدم شانغارنییه . العامة
ّیتصف بقوة بصیرة، قائد حقیقي للجیش، یمتاز بروح رفیعة،: "ًقائال ّجد مثقف، یفضل ّ ّ

اآلداب في أوقات فراغه على قضائها في مجتمع الرجال العسكریین، كامل الصفات العقلیة، 
ّمخلص لواجباته ولفرنسا، وغیر مهیأ لالعتداد بخدماته الخاصة، كان مكروها من الدساسین  ً ّ

دیسمبر 1ّ، وقد تم تعیین الماریشال فالي حاكما عاما للجزائر في ..."الذین كان یحتقرهم
.، وبقي في  هذا المنصب لمدة ثالث سنوات1838

(Thiers)" تیار"ًالذي كان وزیرا للداخلیة في حكومة (Rémusat)كما كتب ریموزا 

الخطوط ّمسجال1840الثانیة عندما طرحت فكرة استدعاء فالي وتعویضه ببیجو في ربیع 
له عقلیة : "ط المتفوق فیها، قائالّالعمیقة في شخصیة هذا الرجل الممیز في عدید من النقا

متینة ونافذة، صفات هو جدیر بها، بارد األعصاب وصارم، لكن لیس لدیه من القائد سوى 
ّاإلرادة، إرادة صلبة وصامتة وعنیدة، لم یستحوذ على الرجال، وال یؤثر فیهم حتى أنه ال  ّ ّ

ّیكلف نفسه عناء ذلك، ال یسمع إلى النصائح وال حتى یتحملها، ّ ّوكان اتخاذ القرارات یكلفه ّ
ّغالیا، ویتخذ منها أقل ما یمكن، وال یتراجع عنها، كان عدوا للتردد ً ًّ ّ"...1.

ًوهكذا إذن كان فالي جندیا في الحرب، ورجال استراتیجیا محنكا في السیاسة ً ً ً.

سقوط قسنطينة وأزمة حكم البايلك. ب
ّإن : "حامیة من المدینة ن یقولر فالي في سحب الّبعد احتالل مدینة قسنطینة فك

ًالمحافظة بها بقوات لفترات غیر محدودة یؤثر سلبا على نظامنا االحتاللي بمقاطعة بونة ّ"2 ،
بإقلیم 1837لذلك فإن شكل تنظیم األهالي بالداخل طرح نفسه بصفة عاجلة في نهایة سنة 

.3الشرق الجزائري
:الماریشال فالي والحاج أحمد باي*

ریشال فالي في البدایة في إنشاء حكومة موالیة لفرنسا تشبه إدارتها هیكلة ّفكر الما
ّاألول، التحكم في األهالي بنجاعة، والثاني، منع األمیر من : إدارة األمیر عبد القادر بهدفین ّ

1. Ch. André Julien : Histoire de l’Algérie contemporaine, Op. Cit., p 143
2. Augustin Bernard : Une lettre du général Négrier au Maréchal Valée, p.152
3. Guechi Fatima Zohra : Constantine au XIXe siècle : du beylik ottoman à la province
coloniale, Colloque : Pour une histoire critique et citoyenne, Le cas de l’histoire franco-
algérienne, 20-22 juin 2006, Lyon, ENS LSH, 2007, p.2
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ّمد نفوذه إلى الشرق الجزائري عبر النسیج القبلي األهلي تجنبا منه التحالف مع الحاج أحمد  ّ ّ
، هذا ما كتبه 1"هل یجب استخدام أحمد باي لترجیح قوة األمیر؟: "یقول موليباي؛ إذ 

، فأرسل فالي إلى مولي یعلمه بأنه قام 1838جوان 13إلى فالي في (Molée)" مولي"
بتحریر اتفاقیة مع أحمد باي مع شرط إبقاء الحامیة العسكریة بقسنطینة إلى غایة إقرار 

.2طرف الملكاالتفاقیة والمصادقة علیها من 
ّفكر فالي في عقد اتفاق مع أحمد باي یعیده إلى بایلكه بغرض تحقیق االعتراف  ّ

: بشرعیة الوجود الفرنسي على إقلیم الشرق الجزائري أسوة بغربه وهدنة من القتال بهدفین
ّاألول، تمكین المعمرین الفرنسیین المتوافدین من االستقرا ، والثاني، إفساح المجال أمام رّ

، كما )ّتحویلهم إلى رعایا طیعین لفرنسا(اط المكاتب العربیة الحتواء األهالي دون قتال ّضب
ّتضمن هذا المشروع االعتراف بسلطة الحاج أحمد باي إن قبل بحلول فرنسا محل السلطان  ّ

ً، األمر الذي یتضح جلیا بمواد االتفاقیة منها بالخصوص3العثماني ّ :
.اعترافه بالسیادة الفرنسیة المطلقةإقرار الباي و: المادة األولى
.تمنح فرنسا للباي لقب باشا وهو لقب شخصي: المادة الثانیة
.ًفرنك سنویا100000ّیتعهد الباي بتسدید دیون ما یعادل : المادة الثالثة
الجزء الجنوبي الممتد : تعیین أحمد باشا إلدارة جزء من مقاطعة قسنطینة: المادة الرابعة

سطورة، مع احتفاظ فرنسا لنفسها –ّمجاز عمار-قالمة-لةّعلى خط القا
ًبالموانئ الواقعة على ساحل بایلك قسنطینة سابقا، وهي القالة، سطورة، 

.4القل، جیجل وكل الموانئ األخرى ضمن نطاق بایلك قسنطینة
ّإال أن الباي الحاج أحمد رفض هذه االقتراحات بحجة أنه ال یستطیع عقد اتفاق دون 

، وتوالت االقتراحات وبخاصة أن فالي كان یرید المحافظة على 5السلطان العثمانيموافقة 
ّإقلیم الشرق ووضع حد لتوسع تأثیر األمیر إلى ما وراء البیبان، فإنه كان یرى من األهم 

حمزة موقع في نفس الوقت دفاعي : "... االحتفاظ بحمزة، یقول فالي في هذا الشأن

1. C.A.O.M. : Molée au Maréchal Valée, 13 juin 1838  1 juin 1838, E134
2. C.A.O.M. : Valée à Molée : 25 octobre 1837, E122

122-121، ص1999، 1مجمل تاریخ المغرب، المركز الثقافي العربي، ط: عبد اهللا العروي. 3
4. C.A.O.M. : Valée à Molée : 25 octobre 1837, E 122
5. Charles André Julien : Histoire de l’Algérie contemporaine, p.147
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یغطي سهل المتیجة وفي نفس الوقت یأخذ من الخلف وهجومي، وبما أن هذا الحصن
، 1..."مقاطعة التیطري ویسیطر على السكان الذین ینتمون نحو الجنوب في اتجاه قسنطینة

ّإني سوف أكتب إلى الحاج أحمد عن طریق خلیفته القدیم وأمنحه أن یحكم تحت : "كما یقول
قاطعة قسنطینة وبالد القبائل من سیادة فرنسا المجانة، سطیف والجزء الجنوبي كله من م

.2..."ّسطورة حتى یسر
، فقد 3ّولما أخفق فالي في االتفاق مع أحمد باي التجأ إلى اقتراح باي لحمزة ویسر

ّكان االنشغال الدائم للماریشال خالل هذه الفترة هو تثبیت السیطرة الفرنسیة في هذا الجزء 
ر عبر الصحراء لوضع نفسه في عالقات مع من اإلقلیم الذي یرغم عبد القادر على المرو

ال یمكن أن نسمح لقوة األمیر أن : "حلفائه الذین یمكن أن یكونوا داخل مقاطعة قسنطینة
.4"تكبر في الشرق ألننا سوف نحاربه فیما بعد في كل نقاط األیالة

ّوفي األخیر فكر فالي في اتفاق مع أمیر تونسي لكن الحكومة الفرنسیة رفضت، وفي 
.5ًذه األثناء استشار نیغرییه حاكم إقلیم الشرق في شكل التنظیم الذي یراه مناسباه

ماي 10ّلي الشرف لإلجابة على الرسالة المؤرخة في : "1838كتب نیغریي في ماي 
، التي تعلمني فیها عن جهاز تنظیمي جدید لمقاطعة قسنطینة، ال تتصرف فیه 1838

قلیم الذي یقع بین سطورة  وقسنطینة، بینما تنقسم باقي السلطة الفرنسیة إال في جزء من اإل
، یقصد بالبایلكات هنا 6"ّالمقاطعة إلى عدة بایلكات ال تطبق فیها الحكومة إال حق اإلقطاعیة

.النظام القائدي أو نظام القیدیات التي یقوم علیها البایلك

:الحكام البایاتفكرة* 
ًة عویصة ناجمة أساسا عن تعدد المشیخات أفرزت التجربة العثمانیة مشاكل سیاسی

ّالتي أدت إلى استقطاب القبائل وتأسیس شبه نظم كنفدرالیة مستقلة عن البایلك؛ إذ أثبتت 
ّتجربة الحاج أحمد باي مع فرحات بن سعید وجود مثل هذه المشاكل التي هددت، من حین 

1. C.A.O.M. : Valée au Ministre de la guerre : Alger le 1 juin 1838, E 134
2. C.A.O.M. : Valée au Ministre de la guerre : Alger le 6 juin 1838, E142
3. C.A.O.M. : Valée au Ministre de la guerre : Alger le 8 juin 1838, E134
4. C. André Julien : Op. Cit., p.147
5. Guechi Fatima Zohra : Constantine au XIXe siècle, p.2
6. Augustin Bernard : Une lettre du général Négrier au maréchal Valée, p.154
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إذا كان بإمكان مثل هذه ّإلى آخر، استقرار البایلك ومركزیته، فقد تساءل نیغریي عما 
ًالتجمعات القبلیة التي كانت تدار تحت سلطة شیوخ أقویاء بإمكانها أن تشكل بدورها خطرا  ّ

ّاسمحوا لي أن ألفت انتباهكم، سیدي الماریشال، أنه إذا : "ًعلى فرنسا رادا على فالي قائال
ٕنصب بایات ومنحتهم ملیشیا واسناد من الموظفین الكبار وأدوات  ِّ السلطة الالزمة لضمان ُ

ّالجبایة والتسییر الحسن للبایلك، فإنك ال محالة باالعتماد على هؤالء من خالل الضرائب 
ّستذكر بالباي ووظیفته األساسیة التي ترتكز على إخضاع القبائل بالحیلة والقوة الفعلیة 

ّأظن سیدي : "ًوأضاف قائال". ّوالرمزیة، وهذا ما تجنبه األمیر بخلق خلیفات بدل المشیخات
الماریشال أنه یجب أن نترك للموظفین العرب ألقاب الشیخ والقاید مع إبقاء هذه األلقاب 

.1"األصلیة كما كانت في السابق

قسنطينة عاصمة مركزية لإلقليم. ج
كما یجب تجنب كسر "... یضیف الجنرال نیغریي ویؤكد على الماریشال فالي أنه 

ً؛ علما 2..."الذي سیحصل لو جزءنا عاصمة البایلك لعدة بؤر حكمالتأثیر السیاسي لقسنطینة 
ًأن فالي لم یخرج عن هذا اإلطار، فلم یكن له بدا إذن إال الخضوع لهذا التصور  ّ
الجیوستراتیجي الذي رسمه نیغریي، والذي ساعد ال محالة على استقرار نظامهم الجدید على 

30ًقسنطینة عاصمة لإلقلیم، علما أن قرارات ّأنقاض نظام البایلك العثماني، فثبت فالي 

ًالمنظمة للمقاطعة نهائیا لم تخرج عن هذا البعد االستراتیجي، حیث أطلق 1838سبتمبر  ّ
القادة الكبار خلیفیات، وصرف النظر عن تسمیتهم بلقب باي، وكذلك مشروع االتفاق الذي 

قدیم، والمساومات مع الباي ّنص على تكوین حكومة تابعة لفرنسا على قسم من بایلكه ال
ًالتي تخلى عنها نهائیا ّ.

االحتالل احملدود على الطريقة الرومانية العثمانية يف مفهومية املاريشال فايل. د
ّاحتلت قسنطینة في إطار سیاسة االحتالل الضیق أو المحدود، ولم تكن لفرنسا یومئذ 

الذي استوجب مناقشات وجدل مثیر ّصورة سیاسة واضحة فیما یتصل بإدارة األهالي، األمر

1. Augustin Bernard : Une lettre du général Négrier, p.155
2. Ibid.
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ّفي فرنسا حول السیاسة التي یجب تطبیقها إلبقاء األهالي تحت حكمهم مثلما یوضح 
ّإال أن السیاسة التي یجب أن تتبع حول اإلدارة كانت تقرر في : "... (Agéron)" أجیرون" ّ

.1..."الجزائر نفسها من طرف قادة الجیش
زائر بین سیاسة الحكم المباشر في المناطق التي تأرجح القادة العسكریون في الج

أخضعوها وسیاسة الحمایة في المناطق التي لم تخضع بعد، فقد كان الجنرال دامریمون 
ّ، ویبدو أن الماریشال )المحدود(ّالحاكم العام الذي خلف كلوزال من أنصار االحتالل الضیق 

بدء سیاسته من في التوحى فالي كحاكم عام بعد مصرعه في بدایة حصار قسنطینة اس
ّسیاسة دامریمون، أو على األقل أقنعته األوضاع السیاسیة والحربیة باتباع سیاسة تدریجیة 

.2ومرحلیة
ّیرى أنه ال قیمة له 3یصعب تحدید االحتالل المحدود، حسب مفهوم الماریشال فالي،

ّدون أن یتوغل داخل البالد، وأن الهدف األول الذي یحدد في هذا  ّ هو : "ّاالستعمار الضیقّ
السیطرة الجامعة الكاملة بال منازع لفرنسا على الوصایة التركیة، وهو الهدف الذي ینبغي 

هو أن تمتد السیطرة الفرنسیة من المغرب "، أما الهدف البعید "على فرنسا العمل من أجله
.4"إلى تونس ومن البحر المتوسط إلى الصحراء

: عمار الضیق الذي ال یرید أن ینفصل عن مبدأین اثنینّهكذا یحدد فالي مفهوم االست
domination)والسیطرة الشاملة (colonisation restreinte)االستعمار الضیق 

universelle) إنه یختصر مفهومیة نظام الحكم العثماني في هذین المبدأین، حیث اكتفوا ،ّ
ق ّرجها على المخزن الذي حقبإرساء نفوذهم في نطاق محدود في بعض المدن، واعتمدوا خا

.لهم السیطرة الشاملة

حنو تفكيك القبائل عصب البايلك. 3
ًمنظما تنظیما قبلیا حتى دخول الفرنسیین، ومن هنا جاءت الجزائري ظل المجتمع  ً ّ

المقاومة العنیدة لالستعمار المرتبطة بهذا النوع من التنظیم، واعتبرت السلطات االستعماریة 

1. Agéron : Histoire de l’Algérie contemporaine, Op. Cit., p.20
2. Christian Shefer : La conquête totale de l’Algérie 1839-1843, Valée, Bugeaud, Soult,
revue de l’histoire des colonies française, 1916, p.23
3. C.A.O.M. : Valée à Molée : Alger le 9 février 1838, E140
4. Girod de l’Ain : Le maréchal Valée, pièces justificatives n° 29
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ًالعدوانیة ومهد المقاومة فمثلت عائقا أمام تثبیت النظام الفرنسي الوافدالقبیلة القوة ّ.
ولتطبیق النظام الجدید بدل النظام البایلكي استلهم أصحاب المشاریع االستعماریة من 
الماریشال فالي إلى مشروع المملكة العربیة في عهد اإلمبراطور نابلیون الثالث على ید 

أفكارهم من نظریة السانسیمونیین؛ هذه النظریة التي ترتكز ) 1871- 1838(إسماعیل عربان 
ًالنظام القبلي یمثل عائقا أمام وصول حضارة الغرب إلى العرب، وأن "على فكرة مفادها أن 

، لذلك 1"الملكیة الجماعیة التي ترتكز علیها القبیلة هي سبب تأخر المجتمع الجزائري
:اقترحوا

تقلیدیة،إضعاف رؤساء األرستقراطیة ال-
تفكیك القبیلة،-
تطبیق مبدأ االستیطان والدمج،-
تكوین الملكیة الفردیة بإعطاء المعمرین األراضي على حساب الملكیة الجماعیة للقبیلة،-
تطبیق القوانین الفرنسیة وسن النظام المدني،-
.2إلغاء النظام القضائي اإلسالمي-

ٕذه النقاط، وانما كان االختالف لم یختلف المدنیون عن العسكریین والسیاسیین حول ه
، 3هناك من یرید إدارتها كما أدار اإلنجلیز مستعمراتهم: حول كیفیة إدارة البالد الجزائریة

1. Emerit : Les Saint-simoniens en Algérie, Paris, 1941, p.109
2. Ibid., p.277

ون نابلیون الذي یرید من القادة الفرنسیین أن یتبعوا ًیذهب مشروع بالنكي في هذا االتجاه معتمدا في ذلك على قان. 3
:سیاسة نابلیون في مصر، تلك السیاسة التي تتلخص في النقاط التالیة

.المصریینًأوال، یثبت كل الممتلكات للمالكین
.خاصة تلك المخصصة لمكة والمدینةًثانیا، اإلبقاء على العطاءات الخیریة الموجهة للمساجد

.یتعلق باإلدارة والعدالة؛ فهذا أمر مقدس یترك لهمثالثا، في ما
السیاسة الفرنسیة والمقاومة الوطنیة في الشرق الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة : عمیراوي حمیدة بن صالح-

242، ص1999-1998الدكتوراه، جامعة منتوري، قسنطینة، معهد العلوم االجتماعیة، قسم التاریخ،

ًزوز مشروعا إلدارة الجزائر، ویذهب مثل بالنكي إلى أن فرنسا یجب أن تستعمر الجزائر على غرار ما كما قدم حسن بن ع
أن یكون ابن السلطان نفسه هو : نقطة أسماها مشورة؛ ومنها25ًوقد قدم مشروعا یضم . وقع في مصر في عهد نابلیون

وفي النقطة السادسة اقترح تعلیم . ًلفرنسیین واألهالي معاالحاكم العام للجزائر، وأن یكون الجیش المسیطر على البالد من ا
أبناء الفرنسیین وأبناء العرب اللغة العربیة، ودعا في النقطة السابعة من المشروع ضرورة العمل بأحكام الشریعة اإلسالمیة 

233ص: نفس المرجع.انون الفرنسي في الحاالت األخرىفي األحوال الشخصیة، والعمل بنصوص الق
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بینما أراد البعض اآلخر اعتماد النظام المدني االستیطاني، وهناك من رغب في المزج بین 
تلفة اتفقت حول فكرة االستعمارین العسكري والمدني، إال أن جمیع هذه التیارات المخ

ّاالستیطان والدمج وتكوین الملكیة الفردیة لفسح المجال واسعا أمام المعمرین ، وهذا ال یمكن 1ً
.ًالوصول إلیه إال بإضعاف رؤساء القبیلة أوال، وثانیا تفكیك القبیلة

القادة العسكریون وعلى رأسهم الماریشال فالي بعد االستیالء على قسنطینة سنة ّقرر
االعتماد على النظام العسكري ویرتكز هذا 1838سبتمبر 30، وبموجب قرارات 1837

:النظام على فكرتین
الغزو واالحتالل الشامل إلخضاع العرب، واالعتماد على الجیش إلقامة :األولى

.القاعدة اإلداریة اإلقلیمیة
التي تأتي عن طریق تشجیع الهجرة، الفكرة) االستیطان(االستغالل المادي :الثانیة

.في المرتبة الثانیة
:ولتحقیق ذلك یجب

استبدال النظام البایلكي بالنظام الفرنسي حتى یصبح الفرنسیون على رأس ًأوال،
.المؤسسات اإلداریة البایلكیة

االستیطان یكون عن طریق الهجرة واالستیطان، األمر الذي یعني بالضرورة ًثانیا،
.البقاءمصادرة األراضي لكسب الشرعیة في

ال یقوم االستیطان على مصادرة األراضي فقط، بل یستوجب تطبیق القوانین ًثالثا،
.الفرنسیة إلقامة النظام المدني

السيطرة على األرض يف مشروع املاريشال فايل. 4
َّوضع الماریشال فالي مشروعا استعماریا متكامال مستقبلیا إلقامة النظام المدني یطبق  ُ ً ً ً ً

ّ، یمكن تلخیص هذا المشروع في معالجة عن عدة إشكاالت لتثبیت النظام على مراحل
:المدني

مشكل األرض، وكیف یمكن الحصول علیها من األهالي؟-
.كیفیة تثبیت النظام االستعماري العسكري والنظام االستیطاني المدني-

1. Laroui (Abdellah) : L’histoire du Maghreb, Ed. Maspero, Paris, 1976, p.281
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لمستوطنینماهیة طرق استغالل األرض المصادرة من األهالي وشروط التنازل علیها ل-
كیف یتم الدمج واالستیطان؟

ّرأى فالي أنه ال یمكن إقامة هذا المشروع إال باستبدال النظام البایلكي بدایة قد 
.ًبالنظام الفرنسي اعتمادا على أسس وأبعاد النظام القدیم

كان الهدف من الغزو هو االستیالء على ثروات البالد الجزائریة فكان من الضروري 
ّت االحتالل إلى اغتصاب األراضي، األمر الذي یدل علیه أنه بعد االستیالء أن تلجأ سلطا ّ

ّالبد من : ًماذا تفعل فرنسا بالغزو؟ كان الجواب آنیا وبسیطا: ّعلى عنابة طرح السؤال اآلتي
ّاالستعمار االستیطاني، لكن صعوبات برزت دالة على أن االستعمار االستیطاني یتطلب  ّّ ّ

ّللمعمرینّاألرض التي تقدم 
یبدو أن الحكومة الفرنسیة منذ وقت مبكر قد طالبت القادة . 1

ًتقریرا إلى رئیس مجلس (Poinçot)" بوانصو"العسكریین بتقدیم اقتراحات، فقد رفع الضابط 
ّال بد من الحصول على األرض التي یستغلها السكان : "... یقول فیه1834الوزراء بتاریخ 

ّردنا أن نأخذها منهم ألخذناها، غیر أننا نطلب منكم أن تعطوها لنا ّعلى أن نفهمهم بأننا لو أ
ألنكم ال تستطیعون مقاومتنا، وحكومتنا ال ترید أن تستخدم سلطتها، بل ترغب أن تحصل 

ّوبوسائل اإلقناع هذه، من المؤكد أنه : "... ، ثم یختم اقتراحاته بقوله..."علیها بإقناعكم ّ
ى ترك األراضي التي نحن في حاجة إلیها شروط غیر سوف نحصل من هؤالء البدو عل

ّمرهقة، واذا كان البد لتحقیق هذا أن نلجأ إلى تقدیم تعویضات نقدیة فال نمانع في  ٕ
عرض هذا التقریر بصراحة المعطیات األساسیة لمشكلة األرض، وكیف یمكن . 2..."األمر

.3و بشروط غیر مرهقةالحصول علیها من شاغلیها التقلیدیین الذین یتركوها بقوة أ

تبين فكرة البايلك املركزية للملكية. أ
األوقاف بأنواعها، أراضي العزل، أراضي (كانت مختلف أنواع ملكیة األرض مركزیة 

ّتتبع في الغالب سلطة الباي وتمنح لفضاءات التأثیر لكبار الموظفین واألسر ...) العرش
ّة على حد السواء، وعلى ذلك تبنى فالي فكرة األرستقراطیة العسكریة أو الشریفیة المرابطی ّ

ًالبایلك المركزیة فعمد إلى االستیالء على تلك األراضي التي أصبحت جزءا من ممتلكات 

1. Nouschi : Enquête sur le niveau, Op. Cit., p.196
2. Ibid., p.198
3. Ibid., p.200
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. 1ّالدولة الفرنسیة، فهیأت في ما بعد لفرنسا إمكانیة تأسیس مستعمرات استیطانیة
في هذا السیاق أورد ّهذا ما سطره بالذات في مشروعه المستقبلي بالنسبة لألرض، و

االحتیاج األول للمعمرین المدنیین الذین یأتون إلى إفریقیا هو إیجاد أرض یمكن "فالي أن 
ًفالحتها دون أن یتعرضوا إلى مصاریف كبیرة ومتاعب، فعلى الحكومة، إذن، التدخل فورا  ّ

ن یمثلون ودسترة الملكیة بحیث تصل بسهولة إلى أیادي الفالحین األوروبیین الصغار الذی
.ّوحدهم ضمانات النجاح

فأرض إفریقیا بإخراجها من الصفة التي كانت علیها في النظام اإلسالمي تكون 
ًموضوعا إلجراءات خاصة تنقسم إلى أراضي یملكها خواص وأراضي تملكها الدولة بصفات 

.ّمتنوعة
جبي ًاألراضي التي انتقلت عقودها لخواص هي األكبر عددا، أظن أنه لیس من واو

ّفحص صالحیة العقود التي تم بموجبها نقل الملكیة إلى العرب واألوروبیین ترتبت عنها  ّ
ّمنازالت ومحاكمات كثیرة، أالحظ فقط أنه على الدولة المطالبة بكل الملكیات التي انتزعت 
ّمنها بعقود مزورة فإن إدارة أمالك الدولة هي مالكة لكل األراضي التي كان یملكها الداي  ّ

ّلتي كان یملكها البایلك، وكذلك التي كانت ملكا لمؤسسات لم تعد قائمة، كما یجب استعادة وا ً
البنایات التي استولى علیها الخواص بطریقة غیر شرعیة كذلك استرجاع العقارات التي 

.2..."تنازلت عنها ولم یحترم مالكوها الشروط المفروضة علیهم
ّینة قسنطینة حتى وضع األسس التي وما أن استولى الماریشال فالي على مد

ًیستوجبها تطور االستعمار المتطلبة الحنكة والتوجیه المتواصل شرطا قائما، واألمر وفق هذا  ً ّ
المنظور اقتضى من فالي بدایة تركیز االستعمار حول المدن والسهول التي تتبعها مصبات 

ّرة محددا بمواضع معینة ّالودیان، وعلیه رأى فالي أن االستعمار یجب أن یكون بالضرو ً ّ
ّبصرامة دون تجاوزها مهما كانت المصوغات، أخذا باالعتبار أن األوروبیین أقلیة وسط  ً ّ
ّالعرب وجودهم مرهون بمساندة السلطة الفرنسیة المسیرة للبالد، مما یقتضي أن تفرض علیهم  ّ

.3شروط تنظیم وزمن وكیفیة إقامتهم

213المرجع السابق، ص: محمد الطیبي.1
2. C.A.O.M. : Valée au président du conseil : Alger, 18 mai 1838, E134
3. C.A.O.M. : Valée au ministre de la guerre : Alger, 9 février 1839, E135
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ع الجیش بدوري الحرب وفالحة األرض وقد رأى الماریشال فالي وجوب اضطال
ّتأسیسا على قلة المدنیین المتوخى جعلهم مستوطنین وعدم صالحیة أغلبهم لألعمال  ّ

ّأن یمدوا المستعمرة بالید العاملة األوربیة الضروریة، -حسب قوله-الزراعیة، فال یستطیعون 
.1فال مناص من االرتكاز على الجیش لوضع الید على أرض الجزائر

: تنظیمین متوازیینعلى ) نظام فالي(المدني –ارتكز النظام االستعماري العسكري
ّغیر أنه ال یمكن . من كل األمم األوروبیةمستوطنین تأسیس مستعمرات عسكریة، واستعمال 

ّأن تعم المستعمرات العسكریة بشكل واسع ألن الجنود ال یمكنهم أن یقدموا  ّ –حسب رأیه-ّ
ّقل في تكالیف االستعمار العسكري ال تتحمله میزانیة الدولة، فال أكثر من عضالتهم مع ث

ّیبیح عامل التكالیف استعماله إال في نقاط مختارة، وعلیه فال حل في غیر االستعمار المدني 
ّالذي یلزم الحال أن یمنح الجزء األكبر من األراضي اعتبارا من أن یكونون قد مستوطنینً

ّستعمراتهم، وما على الدولة إال إعانتهم، دون الترخیص ألي جلبوا األموال الضروریة لم
.2ّاستیطان خارج الحقوق االستعماریة االستثنائیة للدولة

ال تتعلق هذه المالحظات إال بالعنصر األوروبي، أما بالنسبة لألهالي فإنه لم یكن 
ندماج في أما بالنسبة للمسلمین فهناك عدد صغیر منهم قابلین لال: "... یؤمن بتطورهم

حضارتنا محافظین على معتقداتهم وعاداتهم، یقبلون قوانیننا المدنیة ومؤسساتنا السیاسیة، 
ًواآلخرون سیذهبون للعیش داخل البالد تحت حمایة فرنسا عاجال أم آجال ً"...3 .

في هذا السیاق فرض المشكل نفسه فأصبح محل نقاش بین الساسة والقادة 
على الهجرة األوروبیة مع إعطاء األفضلیة للهجرة الفرنسیة، یقول كیفیة التغلب : العسكریین

هناك مالحظة ذات أهمیة یجب التفكیر في إیجاد عالج لها هي : "... فالي في هذا الصدد
ً؛ فاألجانب أكثر عددا بكثیر "العدد القلیل من الفرنسیین الذین یأتون إلى العیش في الجزائر"

ًالة لم یتم تعدیلها بإجراءات مدروسة مما سیطرح مستقبال خطرا ًمقارنة بالفرنسیین، وهذه الح
ّحتم على فرنسا أن تراقب بعنایة هؤالء المهاجرین األوروبیین خشیة أن ینادوا تًحقیقیا، وسی
.4..."باالستقالل

1. C.A.O.M. : Valée au ministre de la guerre : 16 novembre 1838, E142
2. C.A.O.M. : Valée au président du conseil général : Alger, 18 mai 1838, E134

1834أوت 10مرسوم . 3
4. C.A.O.M. : Valée au président du conseil général : Alger, 18 mai 1838, E134
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طرق استغالل األرض املصادرة من األهايل وشروط التنازل عليها للمستوطنني. ب
ّعندما تقرر حكومة الملك : "... بوضوح ال یستوجب التعلیقّفي هذا الشأن عبر فالي

ّاستعمار إفریقیا علیها أوال أن تحدد الشروط التي یجب فرضها على ذینك النوعین من  ّ ً ّ
:ّالملكیة بدقة، أهمها

.ّیجب فالحة كل األراضي الموجودة ضمن اإلقلیم الذي المخصصة لالستیطان-
.یا من المضاربةیجب على فرنسا أن تعصم أرض إفریق-
ّإعفاء كل األراضي التي تتم فالحتها ابتداء من تاریخ معین من الضریبة لمدة ثالث - ً

ّسنوات شریطة المداومة على فالحتها مع إمكانیة تحدید مدة اإلعفاء ما تطلبت مصلحة 
.المستعمرة ذلك

من جدید، وبعد مرور ثالث سنوات إن ثبت عدم فالحتها فإنها ستدرج في ممتلكات الدولة-
ّویتنازل عنها في المزاد العلني إلى معمرین آخرین برسوم تحددها مصلحة أمالك  ّ ُ

... .الدولة
ّیقوم فرض ضریبة األرض على المبدأ المؤسسة علیه قاعدة : "... یضیف فالي

النظام االقتصادي والمالي الفرنسي الجدید المتطابق مع ما جاء في القرآن حسب شریعة 
هو المالك لكل الخیرات ) السلطان(ّ، القاضیة بأن خلیفة اهللا على أرضه )ماإلسال(ّمحمد 

على أن یتنازل عن االنتفاع لعباده على أن یدفعوا العشر الحتیاجات الدولة، فالعرب لن 
ّیضعوا أیة عراقیل لدفع هذه الضریبة المتمثلة في العشور والحكر ّ"...1.

فالي طرحه في إحدى مراسالته مع وزیر وفي السیاق المذكور أعاله دائما یواصل 
تالحظون، سیدي الوزیر، أن فرنسا بفرضها هذا اإلجراء تضمن رافدا لمیزانیتها : "... الحربیة

ًعاجال أم آجال یمكن تطبیق هذا اإلجراء من اآلن بكل مرونة كوننا ریثما یغطي ... ً
ومة تأجیل تاریخ المطالبة ّالمعمرون مصاریف إقامتهم بالمحاصیل الزراعیة مع مراعاة الحك

....ًبالضریبة حفاظا على مصالح المزارعین المنضبطین
أعتقد ... یمكن تنفیذ اإلجراءات التي یجب تبنیها بالنسبة ألمالك الدولة بسهولة أكبر

ّأن التنازل عن مساحات كبیرة أمر خطیر؛ فیجب أن ال تتعدى مساحة الضیاع الممنوحة 
ّوعلى الدولة بإعطائها المعمرین أراضي قصد استغاللها أن ... مّللمعمرین قدرة استغالله

1. C.A.O.M. : Valée au président du conseil général : Alger, 18 mai 1838, E134
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ًتفرض علیهم دفع مبلغ یتناسب مع قیمة األرض سنویا  مع بقاء هذه األراضي خاضعة 
1...".لقانون اإلعفاء من الضریبة اآلنف الذكر

ّوفي األخیر فعلى كل مستوطن التعهد ببناء مسكن داخل "... : ویؤكد فالي قائال
ّرته أو داخل القرى التي سطرتها السلطة اإلداریة التي تباع بها قطع أو داخل القرى مستثم

....بنفس الشروط التي تباع بها األراضي الفالحیة
ّیمكن لهذا االستعمار أن یسیر تدریجیا إن خضع لقواعد صارمة توجه كل القوى في  ً

ي المدن بدورها للضریبة، مثل یجب أن تخضع الممتلكات العقاریة الواقعة ف... اتجاه واحد
ّالجزائر وعنابة وقسنطینة التي یقطنها سكان كثیرون ونشطون، أما المدن التي بدأت بها 

ّمؤسساتنا في التكون فیجب إعفاؤها لمدة ثالث سنوات أو ستة سنوات أو تسعة سنوات ّ2.
أصبحت فكرة االستیطان بعد احتالل قسنطینة ترتكز علیها جمیع المشاریع 

ستعماریة، ولذلك كانت جمیع التغییرات والتحویالت موظفة ألهداف االستعمار اال
ّاالستیطاني، ولتطبیق هذا المشروع لم یجد  الماریشال فالي بدا من تطبیق أسس وأبعاد 

.النظام البایلكي
ًاقترح فالي في مشروعه إقامة مستوطنات دائمة تعتمد على العنصر األوروبي خالفا 

.اعتمد على اإلنكشاریة واألهالي في مركزیة الحكمللبایلك الذي 

تبين املاريشال فايل ألسس وأبعاد النظام البايلكي. 5
1830إرهاصات فكرة البعد البايلكي من خالل تطور املداخيل والنفقات منذ سنة . أ

یقوم المشروع االستعماري على غرارالمشروع البایلكي على استغالل األرض واإلتاوات 
.جة عنهاالنات

لقد شكلت مالیة الجزائر قسما كبیرا من ثروة فرنسا العمومیة منذ السنوات األولى 
لالحتالل، یمكن للمالحظین أن یتتبعوا تزاید نفقات وأرباح هذه المؤسسة التي جنت 

. انتصاراتها بعد تحمل أعبائها
اخیل، فمنذ سنة وما یمیز الوضع المالي للجزائر هو التباین الدائم بین النفقات والمد

1 . C.A.O.M. : Valée au président du conseil général : Alger, 18 mai 1838, E134
2. Ibid.
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، وهو تاریخ آخر التقاریر، نجد أن مبلغ النفقات قد ارتفع إلى 1845إلى غایة سنة 1831
ملیون فكانت الجزائر المستعمرة في السنوات الخمسة 105ملیون، ومبلغ المداخیل إلى 708

.ملیون603عشر األولى مدینة لفرنسا بـ 
التجاریة والصناعیة باإلنماء واالرتفاع، كان على فرنسا والحال هذه مضاعفة الفوائد 

ًكما لم یكن ممكنا حل هذا المشكل دون تزاید المداخیل بنسبة أسرع من النفقات، فعندما 
. تتعادل كفتا المداخیل والنفقات تبلغ میزانیة المستعمرة وضعها العادي

ّومما نالحظه في هذا الشأن تعاقب وتراكم المجهودات الفرنسیة المركزة ع لى القضیة ّ
ّالمعظلة المذكورة أعاله دون تجاوز حد التجربة مع تغلیب استقراء المنهج االستعماري على 

ّهذا على المستوى الرقمي، أما مستوى السیاق التاریخي فنالحظ ما . استقراء النتائج والعواقب ّ
:یلي
.)الحاج أحمد باي واألمیر عبد القادر(ّاستفحال الثورات المنظمة -
ّرنسا على الحل العسكري المتعسف بمستعمرتها عكس تعهداتها األولى للداي إصرار ف- ّ ّ

حسین،
ّعدم توفر القدرة واألهلیة لدى الموطنین الفرنسیین لتعمیر الجزائر مع فشل اإلدارة -

ّاالستعماریة الفرنسیة في تدبر األمر على الدوام، ّ
لي على الدخول في االقتصاد اإلحجام المتزاید من األهالي الجزائریین في شكلهم القب-

ّاالستعماري الفرنسي مما قلل مساهماتهم الضرائبیة في االقتصاد االستعماري الفرنسي،  ّ
. مع تعاظم األمر بتعاظم استهداف القبیلة في أرضها وفي هویتها االجتماعیة ووحدتها

استحوذت النفقات السیاسیة خاصة المدنیة منها على جزء من المیزانیة المخصص
للنفقات العسكریة، فالفرق الذي یكمن بینهما هو أن النفقات العسكریة المحضة عقیمة، أما 
النفقات السیاسیة والمدنیة ساهمت بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في تحسین  طفیف 

.للمداخیل
األول هو أرض الجزائر، وتسمى بالمداخیل : وأما المداخیل فهناك مصدران لها

ثاني فهو الرسوم التي تتقاضاها الدولة على استهالك تقوم تقریبا بدفع جمیع اإلقلیمیة، أما ال
. تكالیفه، وهي مداخیل ضریبیة محضة

تتشكل المداخیل الضریبیة من رسوم الدمغة والتسجیل، والرسوم الجمركیة والشحن، 
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باشرة من والضرائب المباشرة المتمثلة كلها تقریبا في براءة السفن المبحرة، ومساهمات غیر م
أما . ملیون14إلى مبلغ 1845ارتفعت المداخیل من هذه الشاكلة سنة . البرید والبواخر

المداخیل اإلقلیمیة، وهي الرسوم التي تجمعها الخزینة من منتجات الجزائر نفسها، وقد قدرت 
.1مالیین6بـ 

تطويع النظام البايلكي للنظام املدين. ب
سیاق االستعماري أحدث الماریشال فالي تحویرات لتوظیف النظام البایلكي في ال

جوهریة في أسس وأبعاد النظام السابق بواسطة عنصرین جدیدین على المجتمع األهلي 
ًالجزائري هما االستیطان والدمج فارضا بذلك  النظام المدني بصفة مهیمنة على مراحل، مما 

ّأدى إلى تحوالت وتغیرات في التقسیم الجغرافي للبایلك  وبعده الجغرافي واإلداري حتى ّ
ّتستجیب تلك التغیرات للمشروع االستعماري القاضي بفرض مجتمع وافد في طور التشكل  ّ

.على مجتمع قائم
:عاصمة مركزیة للمؤسسات اإلقلیمیةقسنطینة * 

عمل فالي على عدم استبدال مركز البایلك التقلیدي قسنطینة بعاصمة إقلیمیة أخرى 
ار كل أبعادها التاریخیة واإلقلیمیة والحضاریة، فقد رأى نیغریي الحاكم محاولة منه استثم

خطر على ) قسنطینة(العسكري لقسنطینة في عهده بأن استبدال مركز البایلك التقلیدي 
ّاستقرار السلطة الفرنسیة الجدیدة في الشرق خاصة وأن كل القبائل الكبیرة والعریقة تتمحور  ّ ّ

ّحول قسنطینة، وأنها تمو ّنها یومیا بما تحتاجه من مواد غذائیة، فضال عن أن قسنطینة كانت ّ ً ً
ّالمدینة المحوریة الوحیدة في هذا اإلقلیم الشرقي الشاسع من الجزائر، أخذا باالعتبار أن  ً
ّأسواقها تقبل علیها القبائل من شتى أنحاء اإلقلیم للتزود بالمواد الغذائیة المختلفة فاستقرت  ّ

.2ّى الدوامالتجارة بها عل
وعلى هذه األسس احتفظ فالي بقسنطینة عاصمة للمؤسسات المركزیة بشرق الجزائر، 

ّإن تنظیم السلطة أو على األقل التفوق الفرنسي في البالد عمل كبیر ال یمكن : "یقول فالي ّ

1. Rozet et Carette : L’Algérie, pp.321-326
2. André Noushi : Constantine avant la conquête, in cahiers de Tunisie 1955, p.76



البعد البايلكي يف مشروع املاريشال فايلالثاينالفصل

61

.1"محاولة تنفیذه إال من قسنطینة
:إعداد اإلطار الجغرافي للبایلیك لفرض فكرة االستیطان* 

أقر الماریشال فالي ما هو تقلیدي من حیث 1838سبتمبر 30بموجب قرارات 
ًالتقسیم الجغرافي للبایلك، فقسمت الجزائر إلى ثالث عماالت مقسمة إلى ثالث مناطق مبقیا 

: على الوطن والقبیلة أساسا المجتمع، ومعتمد على نفس أسس النظام البایلكي العثماني
.مثلهم على األعیان الذین یختارون منهم القیاد والخلفواتالجیش والمركزیة واالستناد 

ّمقاطعة الشرق في ما عدا الجزء أو القسم الذي حصنته بإدارة مباشرة : "یقول فالي
شیخ : بمثلث قسنطینة القالة سطورة مقسم إلى قیادات كبیرة ممنوحة إلى إقطاعیین كبار

ولتطویع النظام البایلكي . 2..."بموافقتهاّالعرب، خلیفة، قیاد یعینون من الحكومة ویطردون
للنظام الفرنسي أضاف فالي إلى أسس النظام التقلیدي فكرة الدمج واالستیطان فأصبحت هذه 
ّالفكرة من أهم المبادئ واألسس األیدیولوجیة في مفهومیة النظام الفرنسي الجدید المعد ومن 

.واالقتصادیةالعناصر الفاعلة في األبعاد الجغرافیة والسلطویة 
ّطال الدمج اإلداري الفرنسي للجزائر حسب التقسیم الجغرافي للبایلك المدن ذات 
ّاالستیطان األوروبي الكثیف، أما ما تبقى من اإلقلیم وهو الجزء األكبر فترك إلشراف 
ّاألهالي، علما أن عاصمة اإلقلیم قسنطینة قد خضعت إلى الحاكم العسكري المقیم بعنابة في 

:ّاالحتالل، وقسم اإلقلیم حسب المبادئ واألسس الجدیدة إلى ثالث مناطق إداریةبدایة
شملت سطورة، قسنطینة والقالة، وضعت تحت النظام المدني وفق القانون :المنطقة األولى

ّالساري المفعول بالمملكة الفرنسیة، وهي أرض استعمار متجهة إلى االندماج نحو نظام 
ًسكان األوروبیون عددا كافیا من المعمرین، عاصمتها قسنطینة تحت مدني التي یؤلف فیها ال ً

.3ّحاكم عسكري یتمتع بجمیع الصالحیات
تسكنها قبائل األوطان التي استقرت أغلبها على أراضي ) القیادات(المجاورة :المنطقة الثانیة

ّالقبیلة، قسمت ِّالعزل، تكون دائرة حول عاصمة القیادة، كان یرأسها قیاد یساعدهم شیوخ من 
إلى دوائر ووضع القیاد والشیوخ تحت أوامر القادة العسكریین، لم یبلغ السكان األوروبیون في 
ّهذه المنطقة عددا كافیا كي تخضع لنظام عسكري مختلط موجه لالستیطان، أي أرض  ً ً

1. C.A.O.M. : Ministre de la guerre à Valée : 10 décembre 1837, E140
2. C.A.O.M. : Valée au ministre de la guerre, Alger, 1 juin 1838, E 141
3. Mercier : Histoire de Constantine, Op. Cit., pp.498, 508, 509
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.1استعمار مستقبلیة
شیخات في العهد البایلكي تقع خارج القیادات، كانت قد استقرت علیها الم:المنطقة الثالثة

العثماني، وضعت تحت أوامر الحاكم العسكري للمقاطعة وفق القانون بحیث تسري سلطة 
الحاكم العسكري للمقاطعة بمدینة قسنطینة على المنطقة األولى والثانیة والثالثة  فینفرد الحكم 

.2العسكري، كما كان الباي، بالسلطة من خالل المركزیة
اعتماد نظام الحاج أحمد بايبأشكال التأطیر البایلكیة المحافظة على * 

ّخلق االحتالل الفرنسي للجزائر مشاكل كثیرة في سبیل التحكم في دین وعادات شعب 
أجنبي، فقد كان نظام حكم البایلك نظاما متالئما مع الثقافة والدین واللغة، حتى أن 

موا هذه التقالید والعادات وكذلك سنة لم یهد300العثمانیین الذین دام حكمهم ما یقارب 
ّالهیاكل السیاسیة واالجتماعیة التي كانت تؤطره منذ عهد اإلمارة اإلسالمیة، بل عملوا على 
ّالتواؤم معها؛ ولذلك سیكون من الحماقة، على حد تعبیر فالي، إدخال المؤسسات الملكیة 

.3"رة عن قوانین لألهالياألعراف المعمول بها في البالد هي عبا: "الدستوریة الفرنسیة
ّهكذا كان من الضروري على فالي االقتباس من نظام البایلك بعدما اتضح أنه ال 

ال : "جدوى من اعتماد أنماط التنظیم الفرنسي، وأنه لم یبق سوى الرجوع إلى الماضي قال
ذن یجب إ... یمكننا إعادة بناء مجتمع یعیش على تقالید ضاربة جذورها في أعماق التاریخ

: وعلیه فالماضي احتفظ بثالثة أنماط من الحكم"... ، 4..."ّتقبلها كما هي واالستفادة منها
حكم العثمانیین، حكم أحمد باي ببایلك الشرق، وحكم األمیر عبد القادر بالغرب الجزائري، لم 
ًا ّیتمكن األول من البقاء عند احتالل مدینة الجزائر، كما أن شعور السكان إزاءه كان ساخط

ّّلدرجة أن أحمد باي قرر في إقلیم قسنطینة القضاء علیه، ورأى من األفید تعریب 
.5..."إدارته

ًوقد بدا لفالي أن حكم الحاج أحمد باي منسجما مع طبیعة اإلقلیم واألكثر أهلیة لكي 
.یستعیض عبره سلطة أحمد باي بسلطة الفرنسیین

1. C.A.O.M. : Ministre de la guerre à Valée : Paris, le 27 décembre 1837, 1 E140
2. Charles-André Julien : Op. Cit., pp.144, 154
3. C.A.O.M. : Ministre de la guerre à Valée : Paris, le 27 décembre 1837, 1 E140
4. Ibid.
5. A. Temimi : Le Beylik de Constantine, Op. Cit., p.63
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لبايلكلالنظام الذي طرحه املاريشال فايل بديال. ج
:یفیة تعامل فالي مع نظام البایلكك* 

وضع فالي على رأس قسنطینة جنرال فرنسي حاكما للمقاطعة بدل الباي تتركز في 
یده جمیع السلطات، یلیه الخلیفة الذي استبدل بالشیخ الذي یحكم عدة قبائل، ثم القاید وهو 

ّنالحظ أن فالي لم . ة فرقًرئیس القبیلة أو عدة قبائل، وأخیرا الشیخ الذي یشرف على عد
ّیبدل ولم یغیر هرمیة السلطة البایلكیة بل أبقى نفس المناصب والوظائف التقلیدیة التي كانت  ّ ّ

...). شیخ العرب، خلیفة، قاید(في عهد الحاج أحمد باي 
وهكذا فإن الزعماء األهالي المعتمدون في النظام الجدید الفرنسي من قمة إلى قاعدة 

قتبسة من نظام الحاج أحمد باي، فقد حرص فالي على عدم المساس هرم السلطة م
ًبالمؤسسات عند إحالل حكم السلطات الفرنسیة محل حكم الحاج أحمد باي تفادیا إلحداث 
ّخلخلة وهزات عنیفة، مفضال اختیار الموظفین في هذه المناصب والوظائف من العائالت 

.ي السابقالتقلیدیة  األهلیة الكبرى كما كان الشأن ف
ًلقد تبنى الماریشال فالي فكرة البایلك في حصر القیادة في الجیش اعتمادا على 

:الجیش واألعیان
:)اإلنكشاریة والقوات المساعدة(ش الجی–

ٕاعتمد الحكم البایلكي بصفة خاصة واجمالیة على أساس االنفراد بالسلطة دون إشراك 
ل سیاسي على مستوى السلطة، إذ كانت األهالي؛ أي ال توجد فئة اجتماعیة لها تمثی

.1االنكشاریة مصدر كل الوظائف السامیة للنظام البایلكي وعلى رأسها منصب الباشا
ّاعترف فالي منذ احتالل إقلیم بایلك قسنطینة أنه ال یمكن الفرنسیین التصدر إلدارة  ّ

: ، فتساءل2األهاليهذا اإلقلیم الذي كانت تشمله سلطة الحاج أحمد باي بالتعاون مع أعیان 
كیف نجح األتراك بحفنة من الرجال في الحفاظ على حكمهم للبالد طیلة ثالثة قرون؟ 

الحفاظ على ّوبعبارة أخرى، حاول الوقوف على المیكانیزمات التي مكنت الحكم البایلكي من 
.سلطانه وتأمین وجوده

البالد من بین والحظ أن الحكومة التي كانت تدیر البایلك كانت تختار من خارج

123المرجع السابق، ص: جمیلة معاشي. 1
2. C.A.O.M. : Valée au ministre de la guerre : 31 août, E145



البعد البايلكي يف مشروع املاريشال فايلالثاينالفصل

64

أعضاء األوجاق بعد مباركتها من الداي، فكل األجناس لهم الحق في الحكم من أهل الذمة 
من المسیحیین والعلوج الذین یجلبون من مختلف مناطق البحر األبیض المتوسط، ولم یكن 
الجزائریون مبعدین عن الحكم بل أن مقتضیات الظروف أملت على األتراك إشراكهم في 

ّفأعیان المدینة ورؤساء العشائر التي كانت تؤطر الكنفدرالیات القبلیة كانوا یكونون الحكم،
المخزن الذي یعتبر الساعد القوي لإلدارة العثمانیة، ولوالها ما كان البایلك یقوى على إدارة 

.شؤون البالد
ركیز مكتفین بت) اإلنكشاریة(ّارتكز العثمانیون على الجیش الذي یمثل مركزیة السلطة 

، وكلفوا إدارة بقیة األقالیم ألطراف )قسنطینة والمدیة(نفوذهم في المدن المحوریة بالجزائر 
الذي یعتبر العمود 1)القوات المساعدة(غیر مباشرة كما كان الشأن في تأسیس المخزن 

ّالفقري للنظام البایلكي الذي مكنهم من الهیمنة الشاملة على البالد، حیث وضعوا حامیات 
ّالمدن االستراتیجیة لألقالیم مثل میلة، وبرج بوعریریج، والخروب والمیلیة التي ظلت في 

ّتشكل حدود العزل، وعمدوا إلى تطویق الجهات المحتملة الخطر بسیاج من الحصون 
خارج هذه المدن على قوات مساعدة من األهالي سواء العثمانیون، واعتمد2واألبراج

ّل والدوایر المؤلفة من الفرسان، المعفاة من الضرائب نظیر الجماعات المصطنعة مثل الزمو
.3تحصیل الجبایة وانضمامها زمن الحرب إلى الجیش النظامي

كما استعملوا القبائل القویة التي كانوا یتعاقدون معها نظیر امتیازات على أن تلتزم 
لهم السیطرة الشاملة، ، إن هذه القبائل أو المشیخات هي التي ضمنت 4بوالئها المطلق للبایلك

ٕلذا رأى فالي أن نظام السیطرة یحتاج لمدة طویلة والى حكومة مركزیة، ففي هذا النظام تكون  ّ ّ
.5وزارة الحرب بمثابة أوجاق تحتفظ بعالقات اإلشراف األعلى على إدارة األقالیم

ال "ّوفي صراعه مع خصومه من أنصار الحكم المدني االستیطاني رأى فالي أنه 
فما هي الضمانات المطلوبة؟ ... رت ضمانات، ّن تشكیل مجتمع في إفریقیا إال إذا توفیمك

1. Colombe, M. : Contribution à l’étude du recrutement de l’Odjaq d’Alger, in R.A 1943,
p168-169
2. Robin : Note sur l’organisation militaire et administrative des turques dans la grande
Kabylie, in RA, 1873, pp.137, 138 et suivantes.
3. Féraud (Ch.) : Les zmouls, RSAC, 1868, p.43 et suivantes

56قسنطینة، صتاریخ حاضرة : أحمد بن المبارك. 4
5. C.A.O.M. : Valée au ministre de la guerre : 16 novembre 1838, E257
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لة لتحقیق ذلك أكثر ّإن الحكومة العسكریة مؤه... ن، ّتكمن أول الضمانات في القوة واألم
فالجیش هو العنصر الوحید واألساسي لقوتنا، وعلیه یرتكز العمل ... من الحكومة المدنیة

.1..."سا في إفریقیاالذي بدأته فرن
ٕوفي النقاط التي یتشكل فیها النظام المدني الذي یتصرف الحكم العسكري وحده، واذا 
ًكان بالنسبة لبعض المصالح التي یعهد إلیها موظفون مدنیون فإنهم یتبعون حصریا إلى 

وفي .ًفاإلقلیم المدني هو أقل امتدادا یضم اإلقلیم العسكري الجزء األكبر. الحكم العسكري
هذا الوضع فإن سلطة القائد العسكري هي القاعدة العامة، أما السلطة المدنیة فهي 

.االستثناء
ّلیس هناك تضارب بین النظامین، فالتنظیم الذي یتصرف لوحده في : "... یقول فالي

ّباقي البالد، وأكرر أخیرا أن الجیش یبقى الكفیل المستفید من المشاریع الكبرى، فضعف عدد  ً ّ
ّسكان األوروبیین بالتأكید سیرجح كفة الحكومة العسكریة، كما یجب أن تكون مع جیشنا ال

النظامي قوات تتكون من أسالك أهلیة یمتد نشاطها إلى كامل الجزائر تخضع لمبادئ تتوافق 
.2..."مع تنظیم العرب كما كان الشأن في السابق

وعلیه یرتكز نجاح وتنافالجیش هو العنصر األساسي لق"... : ویضیف فالي
.3..."السیطرة التي بدأتها فرنسا في إفریقیا

یقتضي نظام السلطة عند فالي أن تكون فیه السلطة الفعلیة في ید الجیش 
.االستعماري وأعوانه من المساعدین مثل الزمول وغیرهم من القوات المساعدة
ّع البالد عما كان ّتختلف نظریة فالي بشأن أسلوب السیطرة التي یجب اتباعها إلخضا

لقد : "مقبوال لدى الكثیر من الجنراالت أنصار الحرب الهجومیة، یقول فالي في هذا الشأن
ّكرروا بأنه یجب أن یكون لدینا في إفریقیا عدد كبیر من الطوابیر المتحركة تذهب وتبحث  ّ

یقیا یجب أنا ال أعتقد ذلك ألن تجربة األتراك تبین عكس ذلك؛ هو أن في إفر... عن العدو
یجب البقاء في حالة الدفاع وانتزاع قطع من األقالیم التي . "... 4"أن تكون الحرب دفاعیة

1. C.A.O.M. : Valée au ministre de la guerre : 16 novembre 1838, E257
2. Ibid.
3. Ibid.
4. Ibid.

دون على حامیات من األتراك بقصد كان العثمانیون في عواصم البایلكات وفي النقاط اإلستراتیجیة من األوطان یعتم
.دعم سلطة البایات وسلطة قیاد األوطان من جهة، ومراقبة البایات والقیاد واألهالي من جهة أخرى
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ّإن "... ، 1..."ّنرید احتاللها وتأسیس مؤسسات دائمة ال تثیر الحس الوطني لدى األهالي
تشكیل معسكرات جدیدة بهذه الطریقة داخل البالد تضمن الهدوء، وفي نفس الوقت توفر 

ارتكاز لمؤسساتنا، مفارز فرنسیة تشمل المدن وتضمن خضوع البالد، ومن هذه المدن نقاط
ًستنتشر الحضارة شیئا فشیئا ً"2 .

كما امتدت فكرة النظام المركزي إلى نظام العزل واألبراج، إذ اقترح فالي تطویق 
ضمن الجهات التي تحیط بالمدن الرئیسیة بسیاج من الحصون والمعسكرات داخل البالد ت

ًالهدوء، وفكرة الحصون ومناطق العزل كانت أیضا فكرة اإلمبراطور نابلیون الثالث الذي 
ّالرومان لم یتمكنوا من التواجد وسط القبائل البربریة التي تسكن جرمانیا إال : "... قال

بواسطة هذه الحصون والمعسكرات، وفي أیامنا هذه فإن إنجلترا عملت على إنماء قوة جدیدة 
ًد تمتد سیطرتها على إقلیم شاسع ال تحتل منه إال نقاطا معدودةبالهن ّ"3 .

حال العجز العددي لقوات الجیش الفرنسي دون القیام بالعملیات : "... ّأما فالي فیقول
یجب أن یكون كما كان مع األتراك ضمن جیشنا النظامي قوة مساعدة من ... الهجومیة

رعرعة فإن وجود هذه القوات المساعدة سیسمح أسالك أهلیة، وعندما تصبح مؤسساتنا مت
ّقوة فرنسا تسیطر على البالد وجیشها المكون في ... بتقلیص القوات النظامیة الفرنسیة

غالبیته من األهالي العرب یضمن أمن الممتلكات في الداخل من العدو الخارجي، 
من خضوع البالد، ّفالصبایحیة یقومون بجبایة الضرائب، مفارز أوروبیة تحتل المدن وتض

. 4..."ومن هذه المدن ینطلق النظام واالستعمار الفرنسي الجدید
وبذلك تبنى الماریشال فالي مفهومیة البایلك لنظام الحكم إلرساء االستعمار والنظام الفرنسي 

ّاالستعمار الضیق والسیطرة الشاملة، واستبدل : الجدید الذي اختصره في مبدأین اثنین وهما ّ
عتمدا على النظرة التصوریة للحكم البایلكي التي تعتمد مكم البایلكي بالنظام الفرنسي الحبذلك

.على الجیش والمركزیة التي هي أحد العناصر والمبادئ األساسیة في مفهومیة البایلك

1. C.A.O.M. : Valée au ministre de la guerre : 16 novembre 1838, E257
2. C.A.O.M. : Valée à Molée : Alger, 9 février 1839, E141
3. C.A.O.M. : Valée au ministre de la guerre : 16 novembre 1838, E257
4. C.A.O.M. : Valée à Molée : Alger, 9 février, E141
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استمرارية البعد السلطوي يف مشروع املاريشال فايلثانياًـ 

حیث تعاون العثمانیین مناعتمد الماریشال فالي على نفس أسس البایلك العثماني
ًمع األسر الوجیهة بالمدینة واألسر األرستقراطیة بالریف، منطلقا من التجربة البایلكیة التي 

.ًوخارجها لألعیان متبنیا نفس األبعادتمنح السلطة على األهالي داخل المدینة 

أعيان املدينة. 1
حسب بعض المؤرخین المختصین في تاریخ المنطقة فقد كان ممثلو العائالت الكبرى 

، ومن بین هذه العائالت عائلة بن 1وسیاسیة وعسكریة ویتوارثونهاّیتولون مناصب إداریة 
لى األقل منذ القرن الثامن عشر، ّزكري التي اختصت في إعداد الرجال لبعض المناصب ع

ّوینطبق المثال على عائلة عبد الجلیل أو ابن جلول، ویعد عباس بن علي بن جلول أول  ُ
أفراد األسرة الذین دخلوا في خدمة المخزن التركي، فقد شغل منصبا هاما هو منصب الباش 

.2كاتب لدى الباي حسین بوكمیة
ًة شكل الكراغلة عنصرا هاما في النخبة المدیرة المحلیوباإلضافة إلى العائالت الكبرى  ً ّ

ّلشؤون البایلك، أهم امتیاز بدون جدال تمثل في إمكانیة وصولهم إلى منصب الباي؛ وهي  ّ
تداول على حكم اإلقلیم خمسة بایات معظمهم من . السلطة العلیا في الحكومة اإلقلیمیة

ر بایات قسنطینة الحاج أحمد باي ، وآخ1713إلى 1700في الفترة الممتدة من 3الكراغلة
ّمن الكراغلة، فضال عن أن الكراغلة انصهروا في العائالت القسنطینیة دون أن یكون لهم  ً

ّحي خاص بالمدینة، علما بأنه وجدت لهم نواة في المدن الداخلیة ً4.
ّالحظ میرسیي ذلك االنصهار فیذكر أن بعض العائالت الكرغلیة أصبحت معالم في 

، فالعامل 5نطینة مثل دار باش تارزي، ودار ابن البجاوي، ودیار آل كوتشوك عليمدینة قس
أعیان الحضر والنخبة المالكة ًالدیني والمصاهرة وعامل الزمن جعلت من هذه الفئة جزءا من

1. Vayssettes : RSAC, Op. Cit., pp.453, 454
2. Ibid.

115، 110ّأنظر فریدة مؤنسة بشأن الذین تقلدوا منصب الباي، ص ص. 3
4. Kamel Filali : Les kuloughlis, essais d’histoire d’une version d’origine ottomane dont
l’identité au RAMA, Université Mentouri – Constantine, vol.3, 1999, p.79
5. Mercier : Histoire de Constantine, Op. Cit., pp.195-196
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.1ٕللثروة والعلم بالمدینة واقلیمها

التولية التقليدية.أ
رة البایلكیة من توارثها المناصب اإلداریة ّمكن استعمال أفراد العائلة الواحدة في اإلدا

ًوالسیاسیة والعسكریة بما في ذلك الدینیة في الحفاظ على امتیازاتها وأهلها ألن تلعب دورا  َّ
ًسیاسیا هاما في الحكومة اإلقلیمیة ًّ.

ّنالحظ مزاوجة بین امتیازات  التوظیف المتمخضة عن المناصب واأللقاب التي تمت  ّ
ّالعائالت الحضریة فتأثلت في نفس العائلة، لذا فإن شیخ اإلسالم ینتمي إلى بها تولیة أعیان ّ

ّ، وعائالت أخرى مثل عائلة بن بادیس كانت تولى المناصب 2عائلة بن الشیخ لفقون
، وعائلة بن جلول كانت تولى وظیفة الباش 3القضائیة؛ فهي إذن تتحكم في هذه السلطة

وابن 5ّیار التي تتداول علیها كل من عائلة ابن زكري، ووظیفة باش س4فیهاكاتب، وتتحكم 
.6نعمون

ّومن الكراغلة عائلة باش تارزي التي كانت تولى القضاء الحنفي وتتوارثه، ومنصب 
.7الباش كاتب الذي تداولته عائلة محمد بن كوتشوك علي مع عائلة ابن جلول
م 1534یین سنة حسب ما یرویه مؤرخو قسنطینة أن المدینة بعد مجيء العثمان

ّانقسمت إلى قسمین، قسم تشبث بوالئه القدیم تجاه الحفصیین تزعمه عائلة عبد المومن،  ّ

1. Kamel Filali : Op. Cit., p.78
) الجد(امتیاز وراثي لعائلة آل لفقون، وأول شیخ لإلسالم لهذه العائلة هو عبد الكریم لفقون : منصب شیخ اإلسالم. 2
وسیاسي یقارب نفوذ الباي، مقابل هذا المنصب كانت هذه العائلة تتمتع ، ولهذا المنصب وزن ثقافي )م580-هـ980(

.بامتیازات كبیرة
، ص 1993، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، "عبد الكریم لفقون، شیخ اإلسالم داعیة السلفیة: "أنظر أبو القاسم سعد اهللا

84- 83ص

، "م16إلى القرن 10األسر المحلیة ببایلك الشرق من القرن "جرة النسب لشیوخ اإلسالم لعائلة آل لفقون ش: معاشي جمیلة–
1991- 1990تطبع، جامعة قسنطینة، ماجستیر، رسالة لم

ّیقول عبد الكریم لفقون أن عائلة ابن بادیس أسرة عریقة یقال أنهم اجتمع فیهم أربعون كلهم تولوا المناصب الشرعیة . 3
35ببلدتهم، منشور الهدایة، ص

4. Vayssettes : Op. Cit., (RSAC 1869), p.571
5. Feraud : Un vœu de Hussein Bey, RA, 1863, pp.574, 585, 593

85منشور الهدایة، ص. 6
7. Vayssettes : Op. Cit., pp.163, 164
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.1لفقونّوالثاني مساند لهم ترأسه عائلة آل 
ّمكن االستعداد الذي قدمه آل ابن لفقون للعثمانیین العائلة من احتالل مكانة الصدارة  ّ

التي *التدریج على أهم رموز الوظائف الدینیة الكبیرةبإقلیم الشرق الجزائري وذلك بسیطرتها ب
ٕتسبغ الشرعیة على الحكم، المتمثلة في منصبي شیخ اإلسالم وامارة ركب الحج اللذین كانا 

.2ًحكرا على عائلة عبد المومن

)املسؤوليات الدينية املوروثة(السلطة الدينية . ب
:منصب شیخ اإلسالم* 

) ّالجد(ئلة آل لفقون إلى أحد أفرادها المعروف بعبد الكریم یعود االرتقاء السیاسي لعا
بعد مقتل زعیم عائلة عبد 3بهذا اللقبالذي كان أول من اقترن اسمه ) م1580–ه980(

ٕ، انتقل منصب شیخ اإلسالم وامارة ركب الحج إلى هذه العائلة المر الذي یثبته ابن 4المومن
ّردوا المشیخة إلى ابن لفقون، ومن ثم) بد المومنسیدي ع(ّولما قتلوه : "... المبارك بقوله ّ

ّصار یمشي بالركب كما كان سیدي الشیخ عبد المومن، وجعلوا له جریة عظیمة وال یعاملون 
.5..."التي جعلت له ولذریته) كذا(ّبما یقاس به غیره من الناس إلى ذلك من المیراث 

ٕامامة المسجد الكبیر، المكانة لم یعن هذا المنصب، باإلضافة إلى إمارة ركب الحج و
ّالدینیة فحسب، بل منح هذه األسرة المكانة المتمیزة التي احتلها في ما بعد على مستوى  ّ

.العالم اإلسالمي

52الفكون، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، صعبد الكریم شیخ اإلسالم داعیة السلفیة : أبو القاسم سعد اهللا. 1

2008حول موضوع لفقون، أنظر مقال كمال فیاللي، الموسوعة اإلسالمیة أتویك، الجزائر، . *

58تاریخ حاضرة قسنطینة، تحقیق رابح بونار، ص: أحمد بن المبارك بن العطار. 2

44، ص، المصدر السابق..."عبد الكریم الفكون: "أبو القاسم سعد اهللا. 3

ًفكانت حربا شرسة قضى علیها األتراك "اندلعت حرب بین أنصار عبد المومن واألتراك 1572ت أنه في سنة ایورد فایس. 4
.وهي السنة التي عرفت مقتل سیدي عبد المومن وبذلك أنهى الدور السیاسي لهذه العائلة" بكل عنف

Vayssettes : Op. Cit., p.310
29در السابق، صالمص: أحمد بن المبارك. 5
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:إمارة ركب الحج* 
كان الركب من أكبر مؤسسات النظام البایلكي، ففي المغرب تنطلق عدة قوافل للحج 

ّتقریبا عدة قوافل من بالد المغرب، وقد أشار الورتالني ّفي الموسم الواحد إذ تتوجه كل سنة ً
ّإلى إمارة ركب الحج الجزائري في حجته األولى عام  م كانت قد عقدت في 1740–ه1150ّ

ّذلك الوقت للشیخ أحمد بن الطیب الملیاني، وأورد بأن عبد الكریم لفقون شیخ اإلسالم بمدینة 
.1الركبقسنطینة كان أمیر 

یمثل أكبر تظاهرة دینیة واقتصادیة وسیاسیة، وكان أمیر الركب كان ركب الحج
لفكون خالل أجیال اوتحصل آل 2ًیختار أساسا من الشخصیات المرابطیة الشریفیة الشهیرة،

على إمارة ركب الحج، وكان یستفید أمیر الركب من كل المزایا والمداخیل الضریبیة، یعترف 
ٕمكة وكل ما ینتج عنها من مداخیل وایرادات، تمنح له كل لهم البایلك بالحق في قیادة قافلة 

الحقوق على كل البضائع المحمولة في القافلة، دورهم ال یقتصر على المراقبة والحراسة 
ًوتوصیل القافلة إلى مكة فحسب، بل كانت أیضا وسیلة سمحت لهم بالدخول في صفقات 

.3ومعامالت تجاریة هامة
ٕالسیاسیة التي شهدتها قسنطینة واقلیم الشرق تبرز وعلى العموم فإن األحداث 

ّالحضور المحوري لهذه العائلة، والمراسالت التي تبادلها الدایات مع شیوخ اإلسالم لعائلة آل 
فریدة "لفقون خالل التواجد العثماني بإقلیم الشرق التي عرضها محمد الصالح العنتري بمؤلفه 

ّتكشف تقلیدا سنته السلطة ال" مؤنسة ّمركزیة أن تلجأ إلى هذه العائلة كلما تداعت سلطة ً
ّالبایلك وأحست بخروج بعض المنافسین علیها، هذا أوال، وثانیا تحدد الخط العام المتبع من  ّ ّ ً ً ّ

في حالة " دار السلطان"ًهذه العائلة هي أنها دوما مع مشروعیة العلماء وهم األعیان وتمثله 
.4طینةخالفاتها مع ممثلیها البایات بقسن

نزهة األنظار في فضل علم التاریخ واألخبار، تصحیح محمد بن شنب، مطبعة فونتانا، الجزائر، : الحسین الورثالني. 1
165، ص1908

2. Pierre Boyer : L’administration française et la réglementation du pèlerinage à la
Mecque, R.H.M. n°9, 1977, p.275
3. Ernest Mercier : Constantine au XVI siècle ; L’élévation de la famille El Feggoun,
Constantine, typographie L. Arnolet, AD. Braham, successseurs, 1879, p 14-15.

.وغیرها70، 60، 59، 5الجزائر لشیوخ األسرة في فریدة مؤنسة، ص أنظر مرسالت باشوات. 4
: أبو القاسم سعد اهللا. بعد االحتالل1838ًاثیا في األسرة حتى نهایة الحكم العثماني وقد ألغي سنة ظل هذا المنصب ور
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ًوكانت دوما تسبغ الشرعیة على النظام القائم وتلعب دور الوسیط بینه وبین األهالي 
، هذا أمر معقول تاریخیا إذ ال یعقل أن تستسلم هذه العائلة 1مقابل ما تنعم به من امتیازات

ّالمستندة إلى شرعیة الدین من جوانب الحج واإلمامة والقضاء لألهواء والتقلبات السیاسیة  ّ
ّمفضلة من باب الحكمة والعقل وشرف ونبالة وقدسیة مناصبها في الدولة طاعة ولي األمر  ّ ّ

ّعلى اعتبار أنه ممثل الخلیفة العثماني) ّالداي( ّ.

امتيازات األسر األرستقراطية احلضرية. ج
ّتقلدت العائالت الكبرى بالمدینة ذات النفوذ الدیني والعرقي المناصب العسكریة 

12ّوالدینیة في أغلب األحیان وراثیا، فمكنتها من حیازة ملكیات عقاریة، فظلت واإلداریة 

، 2هكتارا3520عائلة من مدینة قسنطینة تسیطر على مساحة إجمالیة بضواحیها تقدر بـ 
:وأهم هذه االمتیازات

:إدارة وتسییر أمالك الحبوس* 
ثرت في الحیاة أرا متشعبة سالمیة وقد لعبت أدوامؤسسة مركزیة في البالد اإلاألوقاف

.3ریافاالجتماعیة في المدن واأل
كانت مراقبة الممتلكات الحبوسیة تتبع السلطة مباشرة، ولم تتردد السلطة البایلكیة في 
تفضیل طبقة العلماء وهم األعیان؛ التي كانت تلعب دور الوسیط، وكانوا في غالب األحیان 

. األكثر حظوة
ًوهم األكثر تفضیال یتمتعون بإقطاعات حصص غنیة في قسنطینة كان آل لفقون

حبس مع مراقبة جزء من حبوسات الجامع الكبیر، وكانت هذه 536بـ 1860قدرت في سنة 
.4العائلة بریعهااألحباس معفاة من الضرائب، وتستأثر هذه 

122المرجع السابق، ص،"شیخ اإلسالم"

:فیما یخص االمتیازات التي كانت تتمتع بها هذه العائلة أنظر. 1
Ernest Mercier : Constantine au XVI siècle, p 20-27.
2. A.C.C : La propriété dans Constantinois en 1867, Section B, Sidi Mabrouk

مؤسسة األوقاف في قسنطینة في العصر الحدیث، مصادر وطروحات، مجلة دراسات إنسانیة، : فاطمة الزهراء قشي. 3
81، ص2001ماي 30-29عدد خاص، 

4. Kamel Filali : Les koulouglis, Op. Cit.
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:الضرائب* 
ن إلى جانب هذا تحصلت عائلة آل لفقون على عشور الخشب والزرابي اآلتیة م

األوراس، وحق اإلشراف على أربعة أسواق بداخل المدینة ترفع علیها الضریبة وهي سوق 
.1العصر، رحبة الجمال، سوق الجزارین وسوق الخشب

:الشراء* 
كانت هذه األسر تستثمر مداخیلها الضریبیة في شراء األراضي، وتعود العقود األكثر 

زیغود یوسف (مر بجزء من أراضي السمندو ، ویتعلق األ1827ًقدما لهذه العائلة إلى سنة 
.ًشمال غرب قسنطینة التي اشتراها محمد بن عبد الكریم بن لفقون اشتراكا مع أخویه) ًحالیا
:االمتیاز والتنازل* 

هكتارا من 1200تنازل الحاج أحمد باي لشیخ اإلسالم محمد بن عبد الكریم عن 
ّالسلطات االستعماریة لم تمس ممتلكات ّأراضي الفحص الحضري بمنطقة القماص، علما أن

ّهذه العائالت، وال أدل على ذلك من أن عائلة بلفقون التي انتزعت منها أراضي عزل أوالد  ّ
فتنازلت هذه العائلة بموجب هذا القرار على القسم 1861ماي 11جبارة أعادتها إلیهم یوم 

ولها على أراضي حرث وحقول المشجر من ملكیة أوالد جبارة للدولة الفرنسیة مقابل حص
:وأراضي تعویض بالمناطق التالیة

.هكتار3465اوالد بوحلوت في میلة . 1
.هكتار1014اوالد بوحامة 

.هكتار668شعبة القماح في عین ملیلة. 2
.هكتار4900هنشیر الباي 

.هكتار2668اوالد وزان ) ًدیدوش مراد حالیا(في بیزو . 3
ًتعویضات األراضي التي نالتها العائلة من الدولة الفرنسیة تعویضا عن وتضاف إلى هذه ال

.2هكتار7000ّما صودر منها المقدرة مساحتها بأكثر من 

1. Ernest Mercier : Constantine au XVI siècle, Op. Cit., pp. 26, 27, 28
2. Benjaballah : Etude des cas de stratégies foncières familiales dans les Hautes plaines
constantinoises pendant la colonisation française.
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"عمل األعيان"تعامل فايل مع . د
لقد . 1..."من قسنطینةّال یمكن محاولة تنفیذ التفوق الفرنسي إال : "... یقول فالي

عمد فور تي استند إلیها النظام السابق لتأسیس البایلك؛ فقد ارتكز فالي على نفس األسس ال
ًاحتالله للمدینة إلى االعتماد على العائالت الوجیهة بها انطالقا من التجربة البایلكیة 

.العثمانیة
ّلذا لم یمس فالي التولیة التقلیدیة لعائلة ابن لفقون الممثلة للعائالت الكبیرة بقسنطینة، 

عمل على إبقاء معظم الموظفین في مناصبهم أثناء احتالله للمدینة، وعمد ّولم یغیر شیئا بل
ّعلى إقلیم قسنطینة من هذه األسرة وهو حمودة بن لفقون ابن شیخ " قاید"إلى تعیین حاكم 

ّلقد أعلمتكم في رسالتي السابقة أنني أبقیت في : "... اإلسالم، یقول فالي في هذا الشأن
ًمؤسسة سابقاصیات التي كانت وظائفها السابقة كل الشخ ّولقد فكرت أنه من "... ، 2..."ّ ّ

ّمصلحة فرنسا أن یكون لها أعوان من بین العرب، وبدا لي أن هذه العائلة بالذات هي التي  ّ
ّیجب أن تكون واسطتنا األكثر فائدة مع األهالي، ولقد عینت لهذا الغرض سیدي محمد بن 

.3..."ّالشیخ لوظیفة قاید المدینة
ّوضع فالي كافة السلطات بید حمودة، ثم عهد له بتأسیس مجلس بلدي من أعیان 

، یقول 4بصالحیات واسعةّاألهالي، وبذلك أصبح حمودة حاكما جدیدا ألهالي اإلقلیم یتمتع 
ًفشرع في تعیین القیاد والشیوخ على قبائل اإلقلیم وعزل من كان ال یراه صالحا : "... العنتري ّ

لم فهو. 5..."في استخالص الضرائب كما هو الشأن في عهد األتراككما شرع... منهم
ّیغیر الهیاكل السیاسیة  فقط بل عمل على توظیف أعیان األهالي وتأطیرهم وفق النظام 

.ًالسابق الذي كان سائدا قبل دخول الفرنسیین
ر في لقد كان الهدف من وراء قرار فالي المذكور أعاله أن یبعث الطمأنینة واالستقرا

ّنفوس األهالي في الظاهر، أما في الباطن فقصده التمكین لالستعمار الفرنسي دون ثورات  ّ ّ
من األهالي من جهة، ومن جهة أخرى تهیئة إقلیم الشرق الجزائري انطالقا من أعیان 

1. C.A.O.M. : Le ministre de la guerre à Valée, 10 décembre 1838, E134
2. C.A.O.M. : Valée à Molée : 25 octobre 1837, E122
3. Ibid.
4. Mercier : Histoire de Constantine, Op. Cit., p.449

.سابقمصدر،فریدة مؤنسة: محمد الصالح العنتري. 5
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.ّقسنطینة الستقبال المعمرین األوربیین؛ حیث قام بتعیین رؤساء منهم
ّبر عن هذه النظرة السیكولوجیة في أسلوب فالي ولعل العنتري یكون أحسن من ع

ّأذن للحاكم حمودة بأن یجعل ترتیب المخازنیة : "... ّبقسنطینة بعد تعیین حمودة بن لفقون
ّفي وظائفهم ویجریهم على عاداتهم ألجل جلب الرعیة وتمهید األوطان فأعطاه اإلذن وفوض 

حسب العادة القدیمة فبذلك ) كذا(ظیفة ّله في ذلك الشأن فولى كل واحد لما یناسبه من الو
.1..."المآلالترتیب استقام الحال وطاب 

وكما كان الشأن في السابق فقد تقاسم الفرنسیون الحكم بالمدینة مع العائالت الوجیهة 
ّالمادة األولى من القرار الثاني ّداخل مجلس إدارة اإلقلیم، إذ نصت فقرة من 30مراسیم (ّ

مدینة قسنطینة توضع تحت سلطة حاكم برتبة خلیفة ویتبع مباشرة القائد ّبأن) 1838سبتمبر 
ّالعام لإلقلیم، وبذلك ثبت فالي حمودة بن لفقون في منصبه كحاكم على قسنطینة برتبة 
ّخلیفة، ونص القرار الثالث على تأسیس مجلس لإلدارة یتألف من الخلفوات ومن شیوخ اإلقلیم 

.يویرأسه القائد السامي الفرنس
ّأما حاكم المدینة حمودة بن لفقون والضابط للشؤون المالیة، والضابط المكلف بدفع 

ّمرتبات الجیش فیعینون أعضاء في المجلس البلدي على أن یتولى هذا األخیر السكرتایریة ّ .
ّونصت المادة الثانیة من القرار الثالث بأن مجلس اإلدارة مكلف بمراقبة واستخالص  ّ ّ

ّین محاضر المبالغ التي یؤدیها الشیوخ العرب، وتمم القرار األخیر بالمادة ّالضرائب وتدو ّ
ّالرابعة التي نصت على أن یبقى المجلس البلدي لمدینة قسنطینة كما هو دون إدخال أي 

المجلس المذكور من األعیان ّتألف. 2الصالحیاتتبدیل علیه من حیث األعضاء ومن حیث 
ون، وبذلك أصبحت اإلدارة في إقلیم قسنطینة باستثناء المقاطعة ّالذین اختارهم حمودة بن لفق

ًالشمالیة المحكومة حكما مباشرا یتواله الزعماء العرب تحت إشراف القائد السامي للمقاطعة ً.
ّوخالصة القول أنه من یمعن النظر في السیاسة التي انتهجها فالي في العام األول  ّ

لتنظیم ) 1838سبتمبر 30(أصدرها في العام الثاني الحتالل المدینة، ثم القرارات التي
ّاإلدارة أنه عمل على الحد من السلطة الواسعة التي منحها في العام األول لإلدارة األهلیة  ّ
الممثلة في شخص حمودة بن لفقون حاكم قسنطینة، إذ نجده في التنظیم اإلداري الجدید 

146، 144مصدر نفسه، صال. 1
2. Mercier : Histoire de Constantine, Op. Cit., p.468 et suivantes
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ّیفكك السلطة التي كانت مركزة في ید حمودة ّ.
وصار عمال المقاطعات من شیوخ وخلفوات یتبعون القائد السامي العسكري لمدینة 
ّقسنطینة، كما أصبح حمودة تابعا للقائد المذكور، كما نالحظ أن األلقاب والمناصب لم تمنح  ً
ّإال لألرستقراطیة وهذا یدخل في مفهومیة إیدیولوجیة البایلك التي تعتمد على األعیان مما یدعم  ّ

. ة، وبذلك یكون فالي قد حافظ على أحد العناصر األساسیة للبعد السلطوي للبایلكالمركزی
القضاء. 2

ّللقضاء بعد سلطوي اعتبارا من أن النبالة الدینیة ظلت رمزا لسلطة المجتمع وأداة  ّ
في -األعیان منهم–ّالنفوذ على مختلف الفئات االجتماعیة، فعادة ما وظفت فئة العلماء 

ب السیاسي الشرعي مصدر شرعیة للسلطة، فالشریعة تبقى في تصور المجتمع تغطیة الجان
ككل لمسألة الحكم هي الملجأ والفصل على اختالف المذاهب بالجزائر، بذلك جعلت السلطة 
من العلماء واسطة بینها وبین الرعیة في نطاق اإلفتاء بطاعة الحاكم وعدم جواز الخروج 

الرعیة –العالم –الحاكم : هم فالي تلك العالقة الثالثیة األبعادعلیه دون إجازة العلماء، وقد ف
دون إدراك أبعادها فاكتفى بالحفاظ على هیكل وشكل تلك المفهومیة دون جوهرها مدرجا 

.النظام القضائي في سیاق النظام االستعماري الستمراریة تلك المؤسسة
إلیها المسلمون في كافة كان النظام القضائي في بایلك الشرق السلطة التي یرجع

تفرض المادة الثامنة من : قضایاهم، وقد استمر هذا النظام طوال حكم الماریشال فالي
صلى (على قادة األهالي إلزامیة حكم العرب حسب قوانین النبي 1838سبتمبر 30مراسیم 

یحتكمون في ، أما الیهود فقد ظلوا بدورهم، كما كانوا في العهد البایلكي، 1)وسلماهللا علیه 
ّقضایاهم المدنیة أمام الحاكم حمودة وأمام الحاخامات في قضایا األحوال الشخصیة

2.

شكيل اهليئة القضائيةت. أ
وقاضیین وعدلین، أحدهما للمذهب ) الرئیس الشرفي(كانت المحكمة تتألف من مفتي 

ائیة والتوقیع ّالحنفي واآلخر للمذهب المالكي، ومحلفین یشرفان على كتابة األحكام القض
.ًعلیها، وأخیرا نائب أو كاتب ینوب عن القاضیین في حالة غیابهما

1. Valée au ministre de la guerre : 4 octobre 1838, E141
2. Mercier : Histoire de Constantine, Op. Cit., p.508
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أما المجلس الشرعي أو المحكمة العلیا فقد كانت تتكون من قاضیین وعدلین ومفتیین 
تجتمع تلك المحكمة كل یوم جمعة لتعرض ). األوقاف(ّوالناظر الذي یسیر أمالك المساجد 

رة، ترأس من طرف الباي أو قائد الدار، ویطلق على أعضاء هذه علیها القضایا األكثر خطو
.1جماعة العلماءالمحكمة 

ًظل المیدان القضائي محتكرا من طرف العلماء، وكانت أعلى وظیفة یمكن أن یتوالها  ّ
ًالعلماء بعاصمة اإلقلیم هي وظیفة القضاء خالفا للعاصمة؛ حیث كان المفتي یمثل منصبا 

ّفضال عن أن القضاة تولوا وظائف أخرى مثل اإلمامة والتدریس ، 2أرفع من القاضي ً
وخطیب جامع قصبتها ومحمد ... ًفیحیى ابن بادیس كان نائبا عن قضاة العجم"والخطابة، 

.3"َّالكماد كان قاضي الجماعة بقسنطینة في ابتداء أمره، ثم في آخره تنوب عن قضاة العجم
ذلك أن الفتوى كانت تحتاج إلى تضلع كبیر یأتي اإلفتاء بعد القضاء في األهمیة،

ّفي الفقه، وبالتالي أن شهرة العالم بین الناس هي التي كانت ترشحه لتقلد هذا المنصب على 
و قد جعل العثمانیون المذهب الحنفي المذهب . مذهب أبي حنیفة ومذهب مالك: مذهبین

ّالرسمي، علما أن المفتي الحنفي في السابق ظل یعین من ا ّ سطنبول، إال أنه بعد أجیال ّ
.4بالجزائرّأصبح یعین من أبناء العثمانیین المولودین 

فیحیى بن محجوبة حاز في : "ّكما تولى المفتي وظائف أخرى مثل التدریس واألوقاف
تولى خطة الفرائض ومفاصالت التركات "، ومحمد بن نعمون 5"وتولى القضاء... وقته الفتوى

.6"ثم أن ترقى لمنصب الفتوى... ریثواإلشراف على صاحب الموا
ّكان المفتیون یعینون في المدن للعمل صحبة القاضي، بمثابة المستشارین ومهمتهم 
اإلفتاء في أمور الشرع على مذهب أبي حنیفة أو مالك، وتسمى هذه االستشارات الفتاوى، 

ر المفتي یتمتع ّفتمتع المفتیون بحظوة لدى البایات، ومن ذلك أن المذنب إذا هرب إلى دا

1. Vayssettes : Histoire de Constantine, RSAC, 1867, p.25
، الشركة 1، ج)م20-م16(هجري من القرن العاشر إلى الرابع عشر ال،تاریخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد اهللا. 2

390، ص ص1981الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

69، 68منشور الهدایة،  ص ص: عبد الكریم الفكون. 3

400، ص1ج،تاریخ الجزائر الثقافي:  أبو القاسم سعد اهللا. 4

63منشور الهدایة، ص: عبد الكریم الفكون. 5

81المصدر نفسه، ص. 6
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.1بحصانة ال یستطیع إخراجه منها الباي رغم ما له من سلطان
احتكرت فئة العلماء القضاء، واإلفتاء، واإلمامة، والخطابة، والتدریس، وكان الجزء 
األكبر من إیرادات العلماء یأتي عن طریق األوقاف المرصودة على المساجد؛ وهي معفاة 

ًة األوقاف التي تدر علیهم أمواال كثیرةّمن الضرائب، كما یتولوا نظار ّ.
فابن نعمون من مساوئه تغییر كثیر من أحباس البلد : "... یقول صاحب منشور الهدایة

ولقد سمعت من والدي أنه أحصى ما باعه من ... وهتك حرمتها واإلغراء على بیعها
.2"و نحوهاًاألحباس وتسبب في هتك حرمتها بالبیع واالبتیاع خمسة وثالثین حبسا أ

واشتهر موسى الفكیرین وهو ممن : "كما أن مناصب القضاء واإلفتاء مصدر للثروة
تعاطى اإلفتاء والتدریس بالمدینة بأخذ الرشوة، وكان یقال یده منطلقة باآلخر من البادیة ومن 

ًبعض أهل البلد طعاما وعینا وغیر ذلك ویظهر عدد كبیر من العلماء الذین تزایدت . 3"ً
... كان ذا مال ریاع: "، ومحمد بن أفانوس4"كان ذا مال وتجارة: "م؛ فعبد اهللا العطارثروته

.5"وكانت له وجاهة عند األمراء... ًوكان مشهورا في زمانه بالعلم والوالیة و
ًشكل القضاة والمفتون وأئمة المساجد ووكالء األوقاف هیئة أكثر شأنا من الرعیة  ّ

ّالكها معفاة من الضرائب وااللتزامات، وبالتالي تمتعت بشبه خارج جهاز سلطة البایلك، فأم
استقالل إداري واقتصادي، وانحدر أغلب أعضائها من األسر الوجیهة بالمدینة، وراثیة في 

فأبو الحسن الغربي الذي تصدى لإلفتاء بالمدینة ال باع له في العلم إال أن "أغلب األحیان، 
.6"شهرة أسالفه أورثته المنصب

، 7ایلك الشرقــادیس توارثت القضاء قبل وأثناء الحكم العثماني لبـبن باسرة وأ
اء مثل أسرة ابن ــباإلضافة إلى تنصیب األسر العریقة بمدن اإلقلیم الذین توارثوا القض

400، ص1ج،تاریخ الجزائر الثقافي: اهللاأبو القاسم سعد. 1

81منشور الهدایة ، ص: عبد الكریم الفكون. 2

93نفس المصدر، ص. 3

38نفس المصدر، ص. 4

88نفس المصدر، ص. 5

75منشور الهدایة ، ص: عبد الكریم الفكون . 6

57نفس المصدر، ص. 7
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، كما تولى عدد من األسر المحلیة التي اعتنقت المذهب الحنفي القضاء 1ابي بعنابةــالعن
، وعائلة ابن جلول الذین كان آخرهم مصطفى بن جلول قاضي 2ّمثل عائلة بن المسبح

، وبرزت عائلة باش تارزي الكرغلیة بمدینة قسنطینة في میدان 3الحنفیة أیام احتالل قسنطینة
.4ّالقضاء حیث تولى عدد من أفرادها هذا المنصب

يف العهد البايليكياالرتقاء إىل وظيفة القضاء. ب
ّلكیة المركزیة على الدوام فارتبطوا شدید االرتباط بجهاز خضع القضاة للسلطة البای

ًالدولة من الناحیة السیاسیة، بل كونوا جناحا منها، لذا عمل فالي على عدم المساس بهذا  ّ
ّالمبدأ فعین أحد ممثلي هذه الفئة وهو حمودة بن لفقون ابن شیخ البلد حاكما على قسنطینة؛ 

ًبلد كانت له صفة دینیة، مع أن لقبه هذا ال یعطیه نفوذا شیخ ال: "الذي یقول عنه فالي ذاته
ًمباشرا على العلماء؛ فإنه كان یعتبر كرئیسهم نظرا لالحترام والتقدیر الذي یلقاه من العامة  ً

.5"والخاصة، وأمالكه معفیة من الضرائب
ها ٕلم تكن السلطة القضائیة في البایلك محصورة في القضاة العادیین، وانما شاركهم فی

ّكبار الموظفین المفوضین من قبل الباي مثل قاید الدار، كما أن الباي یترأس بشخصه  ّ ّ ّ
.6مجلس المحكمة لیحكم في القضایا األكثر خطورة

االستعماريوصالحيات اهليئة القضائية يف النظام البايلكي . ج
ختالف ّلم تنفرد جهة قضائیة معینة بالنظر في القضایا الختالف جهة االختصاص با

القضایا، فالقضایا الشرعیة والمدنیة كانت من اختصاص المحاكم الشرعیة یسمى الحكم الذي 
كان القضاة یصدرون األحكام في جمیع القضایا المدنیة الشرعیة ". حكم الشرع"تصدره 

ّواإلشراف على تنفیذها على حد السواء لما لهم من الحق في إصدار األحكام كالسجن  ّ

406، ص1تاریخ الجزائر الثقافي، ج: أبو القاسم سعد اهللا. 1

411المصدر نفسه، ص. 2
3. Mercier : Histoire de Constantine, Op. Cit., p.244

211فریدة مؤنسة، ص: محمد الصالح العنتري. 4
5. C.A.O.M. : Valée à Soult : 25 octobre 1837, E 122.
6. Vayssettes : R.A., 1858-1859, pp.14-15
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؛ فكان السارق یعاقب بقطع الید، وهناك جرائم یعاقب علیها بالعصا 1موالضرب والتغری
.2وألف ضربة200ویتراوح العقاب ما بین 

ّكما اختص القضاة بتحریر كل الشهادات والعقود المدنیة مثل الزواج وعقود البیع  ّ
الرغم ، غیر أن عملیة بیع األراضي وشرائها على 3والشراكة والمقارضة والتنازالت واألوقاف

ّمن تحریرها من طرف القضاة ظلت تخضع لموافقة الباي أو كبار موظفي البایلك بتفویض 
.4منه

ّلكن القضایا السیاسیة واإلداریة والمالیة والقضایا الجنائیة المتعلقة باألعیان یتولى  ّ
حكم "النظر فیها الباي وقواد األوطان، ویسمى الحكم الذي یصدر في حق المذنبین 

والعدالة الجزائیة أو الجرائم التي یصدر إزاء أصحابها اإلعدام ال بد من موافقة ،"المخزن
ّالباي، علما انه لم یكن من الضروري مثول األعیان أمام المحكمة حتى یتم الفصل في ما 
اتهموا به بالتبرئة أو اإلدانة فلیلقى علیهم القبض لتنفیذ الحكم فیهم عندئذ؛ فحین تقع حادثة 

موت أحد الطرفین فإن المدعي والمدعى علیه یساقان إلى الباي بمدینة قسنطینة ینجم فیها
ّحد المفوضین منه بغیرها من المواضع، وبعد مرور ساعة ینادي المنادي إن هذا أو ذاك أأو 

، وهكذا نرى غیاب الشكلیات في الجرائم الجزائیة باإلضافة إلى السرعة 5حكم علیه باإلعدام
.6األحكامفي إعالن وتنفیذ 

عمل فالي على تثبیت هذا المبدأ، فالجرائم ذات الخطورة على سلطات االحتالل 
ّكونت مجالس حرب للنظر فیها، تألف أعضاؤها في العام األول من الشیوخ مثلما حدث في 

ّإذ شكل مجلس حرب برئاسة الباش حمبة بن عیسى وأصدر حكما باإلعدام 1838نهایة 
ًأعدادا 1839هموا بجرائم القتل، ومثله مجلس حرب الذي حاكم عام ّعلى ستة من األهالي ات

.7من شیوخ األهالي بتهمة الخیانة

1. Vayssettes : R.A., 1858-1859, pp.14-15
، ترجمة وتقدیم أبو العید دودو، الشركة الوطنیة للنشر )1837-1822(قسنطینة أیام أحمد باي : رسفندلیس شلو. 2

85، ص1977والتوزیع، الجزائر، 
3. Vayssettes : La question de la propriété, R.A., 1863, p.353
4. André Nouschi : Enquête, Op. Cit., p.90

83فندلیس شلوسر، ص. 5
6. Claude Bentems : Op. Cit., p.74
7. Mercier : Histoire de Constantine, Op. Cit., pp.476-477
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لقضاءلاألساس املذهيب.د
ّفصل العثمانیون القضاء المالكي عن القضاء الحنفي من حیث أن األتراك واألهالي 

بمذهبهم من األهالي ال یتقاضون أمام محاكم واحدة، فاألتراك وأبناؤهم الكراغلة ومن أخذ
الجزائریین یرفعون قضایاهم إلى القاضي الحنفي المذهب الرسمي للبایلك، بینما یرفع األهالي 
المالكیة قضایاهم إلى القاضي المالكي، والیهود یتقاضون أمام محاكمهم التي تحكم وفق 

.1الشریعة الموسویة
ص المدني فلم تكن لهم ّولیس للقضاة حق النظر في القضایا الخارجة عن االختصا

سلطة قضائیة على أفراد الجیش، فإن فئة اإلنكشاریین كانت تخضع في محاكمتها للباي أو 
اآلغا أسوة بالمحاكم العسكریة في عصرنا القائمة على مبدأ فصل القضاء العسكري عن 

.2القضاء المدني
ّحكام الوالیة للخبرة بالشؤون القضائیة فإنه لم یكن لدوالفتقار  یهم قانون مكتوب ّ

ًیرجعون إلیه في القضایا التي یتولون الفصل فیها؛ فعادة ما یلجأون إلى القاضي یستشیرونه  ّ
ّفي القضایا الجنائیة، هذا بالنسبة لألتراك، أما بالنسبة لألهالي فقد كان الباي یعمد عندما 

الدیة، هذا المبدأ تحدث جریمة وال یعرف مرتكبها إلى تطبیق مبدأ المسؤولیة الجماعیة بشان
ّالشرعي اإلسالمي الذي دأب األتراك على تعطیله إن تعلق األمر بجریمة سرقة أو قتل من 
ّطرف تركي أو كرغلي في حق أحد األهالي، فكل حي من المدن وكل ناحیة بالریف مسؤولة 

، وهذا ما جعل القسنطیني یحترس كل االحتراس 3عن السرقات التي ترتكب في حدودها
.نب ما أمكنه رفع قضیته إلى القضاءویتج

وخاصة المدن، أما بالنسبة كًهذا بالنسبة للمناطق الخاضعة خضوعا مباشرا لألترا
للقضاء في المناطق األخرى مثل القبائل الشمالیة من جبال القل حتى جیجل، وعدد من 

أسه شیخ أو أمین قبائل جرجرة والبابور كان سكانها یتقاضون أمام مجلس القریة أو القبیلة یر
بدون عدول، وكال المجلسین یستند في أحكامه إلى ما سبق إصداره من األحكام في القضایا 
المماثلة من قضاة مؤهلین شرعیا مع الحرص على حكمة الجماعة الناظرة في األمر، ویلجأ 

1. Mercier : Histoire de Constantine, Op. Cit., p.567
2. Claude Bentems : Op. Cit., p.75

110المرآة ، ص: حمدان خوجة. 3
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".حكم الجماعة"إلى التحكیم ویسمى الحكم الذي یصدره 

قضاء اجلماعة. هـ
:مال القسنطینيقبائل الش* 

لم یكن للقبائل القاطنة على الساحل الممتد من القل إلى بجایة المستقلة عن سلطة 
ممثلین لدى اإلدارة البایلكیة، بل یخضعون للقادة الذین سابقا الباي استقالال هیكلیا إداریا 

یزت ، ونقصها الوحدة التي تم1تختارهم بنفسها أكثر من الحكام المعینین من طرف البایات
. ّبها كنفدرالیات بالد قبائل زواوة، عالوة على أنها ارتكزت على قواعد متناقضة في الغالب

ًفما كان مقبوال في قبیلة یكون مرفوضا في قبیلة أخرى، وبمعنى آخر لم یكن بین هذه القبائل  ً
.2ّأي تضامن من حیث أن لكل عرش من عروشهم جماعة تفصل في قضایاهم

عادات "في المجلة اإلفریقیة تحت عنوان " فیرو"میداني قدمه ًواستنادا إلى عمل 
ّإنه لكل من عروش  زواغة وأوراس وأوالد عیدون وبني خطاب جماعة ": وتقالید بالد القبائل

ّتفصل في القضایا حسب العرف، یعینون من كل قبیلة رجال أو اثنین من المسنین یكونون  ً ّ
النكاح، تقسیم اإلرث، دیات القتل، : الجماعةجماعة، من بین القضایا التي تفصل فیها

ّالسرقة، حرمة الدیار، الزرع والتبن، سوق السالح، الهجوم على المحارم، رد التعدي على 
إذا تعدى أحد على : ًالحدود الفاصلة بینها ودیا، ونقتصر على ذكر مثال من میثاق الجماعة

من البقر عقابا له، ویدفع دیة كاملة، ًرجل من أهل قبیلة عمدا وقتله ونهب داره یذبح عشرة
ّوان كانت له بنت أو أخت یزوجها ألحد أقارب المقتول وفي كل مرة تكون الجماعة مدعوة . ٕ

، 3إلبداء رأیها في قضیة صعبة فإنها تؤدي الیمین، ویحدد حسب نوعیة القضیة عدد الشهود
ّومن نافلة القول في هذا الشأن أن تلك األعراش ظلت ترتبط ب سلطة جماعتها أكثر من ّ

.ارتباطها بالبایلك
:بالد قبائل زواوة* 

ّتكون القریة  في بالد القبائل الوحدة السیاسیة واالجتماعیة األساسیة، التي ) تدارت(ُ
عة على رأس جبل وتمتد وهي منازل لعائلة األسرة المتموضّتتكون من عدة ضیعات صغیرة، 

1. Féraud : L’histoire de Philippeville, R.A., 1875, p.95
2. Ibid.
3. Féraud : Mœurs et coutumes des kabyles, R.A., 1863, pp.473, 374, 375
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تعیش منعزلة، كذلك نجدها تبحث عن على مرتفع، لكن القرى تحس بالضعف حیث 
.1االختالف داخل وحدة التوفیق

ّیمكن لكل تجمع كبیر من القبائل تكوین كنفدرالیة قبلیة في ظروف معینة، وهو  ّ ّ
الذي ) الجزائر(الشكل األقصى للتالحم بین القبائل ال یفوقه سوى االنتماء إلى الوطن الواحد 

ّتحس به كل قبیلة ویحس به كل فرد ّّ ّتجسد استقالل القبائل القانوني . 2فوق هذا اإلقلیمّ
حالة هو الحاكم في(TEDERAT)مجلس القریة واإلداري عن السلطة البایلكیة في كون 

ّالخالفات حول الثروة  وغیرها من المسائل، منها، السماح من عدمه لشخص ما أن یستوطن 
.، األمین، اإلمامالجماعة: أهم أجهزة تدارت هي. 3بینهم، توزیع األراضي

مجموع كل المواطنین البالغین، والكتساب هذه الصفة یجب أن یكون العمر في :الجماعة-
. ّسنة، یكون المواطن قد بلغ سن صوم رمضان أو قدم مساهمة للقریة15- 14حدود 

والجماعة تطرح كل المسائل المتعلقة بالصالح العام، إال أن هذه الجماعة تخضع إلى قادة 
.4ئالت المرابطیة الكبرى ذات التأثیرالعا
لكل قریة نظامها الخاص لتصریف شؤونها، یشرف علیها قائد یعرف باألمین :األمین-
ّ، یعین باالقتراع العام الذي تقوم به الجماعة دون قواعد الختیاره؛ فإن الشخصیات "أمكسا"

بعض القبائل وبشهر واحد ًالعامة في القریة یعینون شخصا ما، وتحدد مدة حكمه بسنة لدى 
.لدى قبائل أخرى

ّمن أهم اختصاصاته إمامة الناس في الصالة والنظر في شؤونهم الدینیة بالفتوى :اإلمام- ّ ّ
ّوالنهي عن المنكر واألمر بالمعروف، ومستودع سر الجماعة من عهود ومواثیق فتودع لدیه 

.5أهم القرارات التي اتخذتها الجماعة

1. Masqueray (E) : Formation des cités chez les populations sédentaires de l’Algérie,
Ernest Leroux, Paris, 1886, pp.63, 64
2. Claude Bentems : Op. Cit., p.63
3. Hanoteau : La charte Kabyle, RA 1858, p.59
4. Bentems : Op. Cit., p.64

Daumasأنظر الدراسة القیمة التي قام بها . 5
Eugène Daumas : Mœurs et coutumes de l’Algérie, Sindbad, Paris 18
La Kabylie : Chapitre 12, La Kabylie

         Chapitre 13, La société kabyle.
         Chapitre 14, Les institutions kabyles.
         Chapitre 15, Lez zouaouas. p.128 à 179
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ترابطا بین سیاسة شؤون الجماعة والدین، ولتوظیف هذه المؤسسة ّنالحظ أن هناك 
القضائیة بإدماجها في سیاق النظام االستعماري أبقى الماریشال فالي على هیكلها ومن 
روحها ما یخدم االستعمار الفرنسي من حیث ضمان عدم ثورة األهالي علیه وما یجعل 

لمفهومیة التي تعتبر أحد العناصر فهو لم یمس بهذه ا. األهالي یشعرون ببعض العدل
. األساسیة التي ترتكز علیها أیدیولوجیة البایلك في بدایة األمر
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ثالثاًـ البعد اجلغرايف واإلداري يف مشروع املاريشال فايل

ٕلقد كان لنظام البایلك بعد جغرافي واداري باعتماده على المخزن والقیادة والعزل، فقد 
القبیلة بصفتها قوة عسكریة أساس جمیع المؤسسات األمنیة والمالیة التي استند علیها، جعل

ّاعتبارا من أن مخزن القبیلة هو القوة التي ارتكز علیها شیوخ الكنفدرالیات القبلیة الصغرى أو 
.رؤساء العشائر الكبرى

نیة في السیاق كیف أدرج الماریشال فالي القبیلة المخز: والتساؤالت المطروحة هنا
ّاالستعماري؟ وهل عمل على استمراریة القبیلة المخزنیة؟ وما هي أهم التشریعات الخاصة 

بالقبیلة المخزنیة في مشروعه االستعماري؟ 

املخزننظاما األوجاق و. 1
د العثماين وبداية العهد الفرنسياملخزن بني العه. أ

ّرنسیة قوات أهلیة نظامیة ألن لم توجد قبل احتالل العاصمة من طرف القوات الف
ّالعثمانیین لم یسمحوا إطالقا لألهالي باالندماج في جیشهم، فالجیش كان یتكون من جنود 
متطوعة من مختلف مقاطعات الدولة العثمانیة وبخاصة من األناضول یستأثرون بجمیع 

ى هي التي تم القوات األهلیة األول. 1"األوجاق"الوظائف اإلداریة والسیاسیة یطلق علیهم 
، ثم عن طریق األمیر عبد 18302تنظیمها من طرف باي قسنطینة الحاج أحمد بعد سنة 

.3القادر
قوات (ّأدى العجز العددي لقوات األوجاق بالعثمانیین إلى االستعانة بقبائل المخزن 

ى ٕفأصبح لها دورا سیاسیا وعسكریا واداریا لدرجة أن قوة البایلك أصبحت تقاس بمد) مساعدة
.نشاط تلك القبائل المخزنیة، فاستطاع البایلك بهم أن یضمن األمن والمال بأقل النفقات

ّلذلك أقر فالي عند استكماله احتالل بایلك قسنطینة أنه ال یستطیع إدارة هذا  ّ

اندماج اإلنكشاریة في المجتمع القسنطیني، رسالة لنیل الدكتوراه تحت إشراف: حول األوجاق، أنظر جمیلة معاشي. 1
2009كمال فیاللي، قسنطینة، الدكتور

2. Abdeljalil Temimi : Le Beylik de Constantine, Op. Cit., pp.61, 62
3. Georges Yver : Correspondance du Capitaine Daumas, Consul à Mascara (1837-1839),
Alger, Adolphe Jourdain, 1912, p.60 et suivantes.
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اإلقلیم بالقوات الفرنسیة وحدها، لیس فقط للعجز العددي لقوات الجیش الفرنسي التي كان 
ّجندي، بل أیضا ألن 38000، وكانت الحكومة ترید تقلیصه إلى جندي48000عددها 

ّفالي أدرك یقینا جوهر الحكم العثماني بالجزائر القائم على إشراك قوة األهالي المتمثلة في  ّ
.القبائل والمخزن في إحكام السیطرة والخضوع على كامل المجتمع الجزائري لصالحه

یسمح لنا ببسط نفوذنا على المقاطعة، لذلك ال"... ّإن ذلك التعداد كما قال فالي 
یجب أن یكون، كما مع العثمانیین، مع جیشنا النظامي قوات مساعدة من أسالك أهلیة؛ 

".وبخاصة أن المشكل اإلداري متالحم مع المشكل المالي
وللتغلب على هذا العجز العددي في قوات الجیش وتقلیص النفقات العسكریة أقر 

ًلك في ما یتعلق بالقوات المساعدة المشكلة أساسا من فرسان كتائب القبائل فالي فكرة البای ّ
، وبذلك یكون فالي اعتمد على نفس القوات التي كان یعتمد علیها )الزمول والدوایر(والمخزن 

.بایات قسنطینة

سة الفرسانمؤس.ب
:فرسان كتائب القبائل* 

ألنهم مقتصرین على استعمال فرسان لم یكن للعثمانیین فرسان نظامیون من األهالي 
ُ؛ وهي القوة التي كانت تستعمل من طرف )الزمول والدوایر(كتائب القبائل وفرسان المخزن 

یتشكل سالح . البایلك إلخضاع السكان؛ والتي تدعم الجیش النظامي في العملیات الكبرى
من كل الرجال "زن ُالفرسان الذین یطلق علیهم القوم أو الخیالة أو الصبایحیة أو المخ

.1"ًاألصحاء الذین یملكون فرسا وأسلحة؛ والذین یحاربون تحت قیادة رؤسائهم وشیوخهم
القوة التركیة : "لذلك یرتكز فالي على هذه القوة من الفرسان التي اعتمدها البایلك

ًكانت تستعمل خصوصا الفرسان إلخضاع السكان، وبالفرسان كان عبد القادر یفرض 
اعتمد فالي على نفس القوات المساعدة بعد إعادة تشكیلها وتأطیرها في اإلدارة .2"احترامه

ّالفرنسیة مؤسسة عسكریة لها قواعد تنظیمیة وادارة خاصة تابعة للسلطة المركزیة یتم  ٕ
االلتحاق بها عن طریق التعاقد بعیدا عن القبیلة وعن رؤساء األهالي مع المحافظة على 

1. AMG H 228 : Op. Cit., pp.22, 23
2. C.A.O.M. : Ministre de la guerre à Valée : Paris, 27 décembre 1837
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.وظائفهاهیاكلها التقلیدیة و
یوجد بجانب كل شیخ من القیادات الكبرى المحیطة بعاصمة القیادات التي كان 
ًیرأسها شیوخ أقل رتبة من شیوخ القبائل المستقلة عدد من الفرسان یساعدون الشیخ  ّ

.ًواالنضمام إلى قوات البایلك أثناء جمع الضریبة، وهم غالبا معفون من الضرائب
ة یحكم الجبال التي تفصل بین األراضي المزروعة والصحراء، كان شیخ بلزم: شیخ بلزمة-

وكان أوالد بوعون الذین . ّمن جبال األوراس إلى بالد اوالد سالم وأوالد سلطان قرب الحضنة
فارس هم الدوائر المزارقیة للشیخ، وكانوا معفون من الضرائب، وتضم بالد 200یجند منهم 

.قبیلة14بلزمة 
فارسا من أوالد 150ئر المزارقیة لشیخ األوراس كان تعداد فرسانها دوا: شیخ األوراس-

.قبیلة11سعید وأوالد فاضل وبني مومنین، والقبائل المكونة لهذه القیادة كانت 
).فارس(مقاتل 300یملك أوالد دراج أكثر من : ّشیخ أوالد دراج-
ّریغة الضهارة الذین یعدون أما الدائرة التابعة للشیخ فكانت من قبیلة: شیخ قصر الطیر-

.فارس، یعاونون الشیخ في تحصیل الضرائب من القبائل التي تدین له بالوالء1000
.كان  بإمكانه تجنید أكثر من ألف فارس: قاید أوالد عبد النور-
.فارس500كان للقبیلة أكثر من : التالغمة-
لك قسنطینة، وكان في مقدورها تجنید كانت قبیلة الحراكتة هي أقوى القیادات في إقلیم بای-

.1فارس4000
:فرسان القیادات الكبرى* 

ًكان لكل األسر والقبائل الكبیرة مخزنا، یمنح البایلك نفوذا لشیوخ هذه الكنفدرالیات  ً
ًعلى القبائل التابعة لهم مقابل تزویده بالفرسان، فالبایلك كان محدودا من الناحیة السیاسیة، 

. ساع مناطق نفوذه یتوقف عند االعتماد على رؤساء هذه العشائر القویةومن هذا فإن ات
، كما أشرنا، حافظ فالي على شیوخ الكنفدرالیات 1838سبتمبر 30بموجب مراسیم 

للقبیلة المستقلة كما كان في العهد البایلكي، وقد كانت لهذه األسر القویة قبائل تحت نفوذها 
ًوشا خاصة بها، وبفضلها فرضت نفوذها على مناطق تكون منها قوات تابعة لها أي جی ً

شاسعة، وتصنف هذه األسر بالجواد حیث اشتهرت بجیوشها الضخمة؛ فكانت ترهب القبائل 

1. AMG H 228 : pp.20, 21, 22
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.بها أثناء جمع الضرائب
فارس 1700ّفالقوة العسكریة لقبیلة الذواودة حددها فیرو في بدایة العهد العثماني بـ 

أما القوة العسكریة لعائلة آل مقران فتتمثل في قبیلة ،1نةقسنطیبمنطقة 10000بالصحراء، و
الحشم؛ والحشم هم فرسان المقراني الذین ینتمون إلى قبیلة الحشم الهاللیة الذین اختارهم 

، 1563أحمد المقراني خالل اشتراكه مع حسن بن خیر الدین في افتكاك مدینة وهران عام 
لقوة العسكریة والحرس الخاص للمقرانیین حتى وأسكنهم سهل مجانة وأصبحوا بذلك مصدر ا

وكانت هذه القبیلة تقطن باألراضي .3فارس1000ّ، تزود قبیلة الحشم العائلة بـ 18712عام 
المحیطة بعاصمتهم مجانة؛ وهي أراضي تلیة خصبة ذات طابع ملكیة خاصة منحت من 

فأقطعهم هذه األراضي، ّطرف أحد سالطین العائلة وهو عبد العزیز العباسي الستقرارهم،
تتكون عناصر الحشم من عدة فرق توزع . 4وبنى لهم منازل فبقیت هذه القبیلة وفیة لألسرة

انة، العناصر، سیدي مبارك، وكانت هذه العناصر تقطن مناطق مجبین عدة دواویر، 
.5وسنادة

ّالتي تزود هي القبیلة المخزنیة التي اعتمدت علیها أسرة بن جالب : قبیلة أوالد مولت-
ّ، وتقوم قبائل أوالد سباع المكونة من أوالد عمر وأوالد سعید  بنفس 6فارس600األسرة بـ 

الدور الذي كانت تقوم به قبیلة أوالد مولت بالنسبة لتقرت، وأوالد سعید، بالنسبة لعاصمتهم 

1. Féraud : Les Hrars, Op. Cit., p.40
2. Rin (Louis) : Op. Cit., pp.10, 12
3. AMG H228 : Op. Cit., p.24
4. Mouloud Gaid : Op. Cit., p.67

.الزیتون، أوالد خلیف، كشاطة، القریة، حسناوة، خروبةتتكون جماعة الحشم مجانة من فرق مقدم، مجانة، دار. 5
تتكون جماعة حشم العناصر من فرق حنایشیة؛ وهم األغلبیة، أوالد شنیتي، مقدم، بلیمور، أوالد خلوف، أوالد رباع، 

.بورقد
.مورة، أوالد عكرتتكون جماعة سیدي مبارك من فرق عین تاغروت، شویحة، بن أحمد، علوانیة، سیدي مبارك، ریغة، ز

.ة، سیدي موسى، مجانة، والدواویرتتتكون جماعة حشم صنادة من مزی
– ACMM B181 : Dossier Hachem, Rapport du Caïd Boudiaf Sakhri, 08 février 1897

: منحها أمراء المدینة امتیازات خاصة. 6
.القبائلخصص لهم نصیب معلوم من الضرائب التي تكلف بجلبها من مختلف -
.یضیف من الغنائم التي تحصل علیها في كل غزوة-
.اإلعفاء من الضرائب-

– Féraud : Le Sahara de Constantine, Note et souvenirs, Adolphe Jourdain Libraires,
éditeurs, Alger, 1889, pp.39, 40
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. 1الثانیة تماسین
الد رحمون و البوازید التي أما القوة العسكریة لعائلة بن قانة فكانت تتشكل من قبائل أو

200من الفرسان، والصحاري یزودون الشیخ بـ 900رجل من المشاة و800تزود الشیخ بـ 

فارس ویمكن مضاعفة هذا العدد 10000، والواقع أن الشیخ یستطیع االعتماد على 2فارس
فارس5000إلى 4000، أما شیخ الحنانشة فیستطیع تجهیز من 3عند الحاجة والضرورة
ًوعددا كبیرا من المشاة ً4 .

ّضمت هذه القوات بصفتها قواتا مساعدة إلى القوات الفرنسیة، إال أنه مثلما كان علیه 
الشأن في العهد العثماني، لم یسمح لهذه القوة من األهالي المساعدین باالندماج في الجیش 

ّهم الخاصة احتیاجات ّهؤالء األهالي یتحملون من أجورهم ومن مداخیل: "الفرنسي، یقول فالي
یقیم هؤالء الفرسان من ... سلك مسلح یمكن بقاؤهم باستمرار خارج تجمعات الجیش الفرنسي

األهالي، كما كانوا في السابق، بین عشائرهم وأهالیهم مع إخوتهم؛ یلبسون بنفس الطریقة 
.5..."ویحاربون بنفس األسلحة تحت قادتهم الطبیعیین التقلیدیین

فالي هذه القوة لمواجهة مقاومة الحاج أحمد باي واألمیر عبد القادر، وبذلك استعمل
.وكذلك في مد نفوذ اإلدارة الفرنسیة بهذه المناطق غیر الخاضعة وتأمین جبایة الضریبة

:(Zouaves)فرقة الزواوة -
ًكان الجیش العثماني مدعما بوحدات من قبائل الزواوة، وتتكون أساسا من مشاة  ً ّ

دفع لهم البایلك بعض المبالغ الضئیلة أثناء الحمالت، ولما كان هؤالء ینتمون متطوعین ی
ّإلى كنفدرالیة الزواوة من القبائل الكبرى فإنهم یسمون زواوة الذین كونوا نقطة البدء لفرق  ّ

، وقد كان یستعان بهذه 6الفرنسیون مباشرة بعد االحتاللالتي شكلها(Zouaves)الزواف 
العثماني في عملیات محددة، وقد نتج عن هذا أن هؤالء الرجال لم یكن الفرق في العهد 

لدیهم أي تكوین عسكري فتأطیرهم المحلي شبه منعدم، وكانوا یستعملون في طالئع 

1. Féraud : Le Sahara de Constantine, Op. Cit., pp.41, 42
2. Ibid., pp.219, 220

74المرآة، تعریب محمد العربي الزبیري، الشركة الوطنیة للطبع والتوزیع، الجزائر، ص): حمدان(خوجة . 3
4. Peyssonel et des Fontaine : Voyage dans les régences de Tunis et d’Alger, Paris, 1838
5. C.A.O.M. : Ministre de la guerre à Valée : Paris, 27 décembre 1837
6. Lespes, R : Les troupes indigènes de l’Algérie au service de la France, Alger, Imp.
Minerva, 1941, p.24
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.االستكشافات
ٕإن عدم فعالیة هؤالء المساعدین ترجع إلى نقص تنظیمهم والى أسلحتهم التي 

1نسیون على الجزائر وظف الجنرال كلوزال في ، وما أن استولى الفر1اقتصرت على السیف

بإنشائه فرقة الزواف التي كانت تضم في غالبیتها جزائریین انضموا إلى 1830أكتوبر 
.الفرنسیین، وتولى قیادتهم وتدریبهم ضباط مثل الجنرال المورسیار

طن ًتواجد الزواف في كل المدن الجزائریة تقریبا، ولكن تعتبر جرجرة وضواحیها المو
األصلي لهم، كما تواجدوا في البابور ووهران وبعض مناطق الجنوب، وامتازوا بالقتالیة 

وكانت كل كتیبة مشكلة . 2ّالشرسة والسلب والنهب لألهالي في كل المناطق التي حلوا بها
ًضابطا وجندیا، وفي كل سریة نجد من بین 697من ست سرایا یمكن أن تضم في صفوفها  ً

اثنین یمكن أن یكونا من األهالي، أما الصف ضباط فإن نصفهم یكون من ثالثة ضباط فإن 
.األهالي والنصف اآلخر من الفرنسیین

حیث تم 1831مارس 21ًلقد تشكلت كتیبة الزواف بهذا الشكل مؤقتا حتى تاریخ 
صف ضابط 801و" ضابطا29تنظیمها النهائي بأمریة ملكیة ثبتت عدد كل كتیبة بـ 

نصوص هذه األمریة فإن الضباط والصف ضباط من األهالي ال یمكن أن وحسب . 3وجندي
على تعدیالت حیث تم إدماج 1833مارس 7یقبلوا داخل الجیش الفرنسي، فقد نصت أمریة 

سرایا من 8ّكتیبتي الزواف الموجودتین لتشكل كتیبة واحدة مكونة من سریتین فرنسیتین و
جندي، وكل سریة من األهالي 1245ًضابطا و38األهالي، وبذلك ثبت المجموع العام بـ 

93ًفرنسیا، في حین نجد أن عدد األهالي یمكن أن یصل إلى 12یمكن أن یكون فیها 

.4رجال
ینخرط المجندون بطریقة تطوعیة بواسطة العسكریین الفرنسیین، وأن الفرنسیین 

لفرنسي، أما االنخراط فقد المجندین بالتطوع یتعاقدون بنفس الطریقة المعمول بها في الجیش ا
ّثبت بثالث سنوات، ویجب أن یكون موافقا علیه بإقرار من الجنرال الفرنسي، أما بالنسبة  ً ّ
إلعادة االنخراط للفرنسیین فهي تتم بنفس الشروط المطلوبة بالجیش الفرنسي، أما األهالي 

1. Lespes : Op. Cit., p.24
2. Ibid., p.26
3. Ibid., p.27
4. Ibid., p.30
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.فال یمكن أن یكون التجدید إال لمدة سنة واحدة
إال كتیبة واحدة من الزواف، واستمر الوضع على هذا الشكل لم یوجد في إفریقیا

1835دیسمبر 25ّفحددت األمریة الملكیة الصادرة في . حتى الحملة الفرنسیة على معسكر

بتشكیل كتیبة ثانیة من الزواف عالوة على ذلك شكلت الحامیة المتروكة في تلمسان الكتیبة 
جانفي 1وفي . 18371مارس20الصادرة في ة الثالثة للزواف وذلك حسب األمریة الملكی

: ّنجد أن الكتائب الثالثة للزواف قد تشكلت في مجموعها حسب الوضعیة التالیة1838
267فرنسیا و757ًرجال من بینهم 1024الكتیبة األولى والثانیة بمدینة الجزائر وتتكون من 

1287، وقد بلغ مجموع الكتائب ًرجال263من األهالي، الكتیبة الثالثة بوهران وتتكون من 
ً، وأخیرا كان الزواف یلبسون القمیص 2فرنك فرنسي613475ًرجال، وحددت میزانیتها بـ 

.3التركي ذو اللون األحمر ویضعون فوق رؤوسهم الشاشیة ویستعملون السیف كسالح
:)الفرسان(خیالة البایلك * 

ائب القبائل، وكان یطلق علیهم لقد اعتمدت القوة العثمانیة بالدرجة األولى على كت
وهم الفرسان الذین یتكونون من كل الرجال : "المرازقیة أو القوم أو الخیالة أو الزمول

.4"ًاألصحاء الذین یمتلكون فرسا وأسلحة یحاربون تحت قیادة رؤسائهم أو شیوخهم
ان ًوكانت القوة العثمانیة تستعمل خصوصا الفرسان إلخضاع العشائر، وبالفرسان ك

.5عبد القادر یفرض االعتراف به
وكانت هذه هي القوة الرئیسیة التي تستعمل في إخضاع السكان؛ والتي تدعم الجیش 
النظامي قواتا مساعدة في العملیات الكبرى، فكان لكل شیخ عدد من الفرسان یساعدونه في 

ًم غالبا معفون من حفظ األمن وجمع الضریبة واالنضمام إلى المحلة خالل الدورة الجبائیة وه
:الضرائب، وأهم هؤالء الشیوخ

.فارس وهم دوائر مرازقیة للشیخ200كان أوالد بوعون یجند منهم : شیخ بلزمة-
.فارس وهم دوائر مرازقیة150كان أوالد سعید یجند منهم : شیخ األوراس-
.فارس200الدوائر التابعة للشیخ كانت من قبیلة ریغا یعدون بـ : شیخ قصر الطیر-

1. Lespes : Op. Cit., p.31
2. Ibid., p.32
3. Ibid., p.34
4. C.A.M.G., H 228 : Op. Cit., pp.22, 23
5. C.A.O.M. : Ministre de la guerre à Valée : 27 décembre 1837
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.فارس4000كان في مقدوره تجنید : قائد العواسي الحراكتة-
.1فارس1000تجند أكثر من : أوالد عبد النور-

وقد وظف كلوزیل هذه الكتائب من الخیالة من جدید قواتا مساعدة للجیش الفرنسي بموجب 
، وقد (tirailleurs algériens)تحت اسم القناصة الجزائریین 1830دیسمبر 10قرار 

ّخضعت هذه الوحدة من الخیالة لنفس التغییرات التي مست فرقة الزواف، فشكلت في 
.2المرحلة األولى من الفرنسیین واألهالي، وفیما بعد استقلت وشكلت بالكامل من األهالي

:القناصة الجزائریون-
ّتم إنشاء القناصة الجزائریین حیث ثبت مجموع كل1830دیسمبر 10حسب أمریة 

صف ضابط وجندي، كان التجهیز یتم 275ضابطا و15سریة مشكلة من فرقتین بـ 
بانخراط تطوعي، ویكونون مجهزین على نفقتهم، أما اللباس الذي یرتدونه فهو اللباس 

.3األهلي
ًالتي ثبتت تشكیل وتنظیم سرایا الزواف أیضا القناصة 1831مارس 21ّنظمت أمریة  ّ

21ه األمریة بإنشاء سریتین بإمكان قوتهم العامة أن تصل إلى ّالجزائریین، وقد أقرت هذ

.صف ضابط وجندي305ضابطا و
:قناصة إفریقیا فرقة مختلطة-

الحاجة إلى رفع عددها، ) الجزائر(جلبت الخدمات التي أدتها وحدات الخیالة في إفریقیا 
النخراط، وقد ع األهالي على اّومن جهة أخرى فقد برزت أهمیة تنظیمها بطریقة تشج

إنشاء وحدتین من فرقة الخیالة الخفیفة تحت 1831نوفمبر 17تضمنت األمریة الملكیة في 
وقد تكونت هاتین . اسم قناصة إفریقیا؛ األولى في مدینة الجزائر والثانیة في مدینة وهران

:الوحدتین من
.ن من المستوطنین واألهاليجنود متطوعو-
.يفرق الخیالة للجیش الفرنس-

1. AMG H 228 : Op. Cit.
2. Ministre de la guerre : Etablissement français dans l’Algérie en 1838, occupation et
administration, Imprimerie Royale, Paris, 1838, Op. Cit. p.131
3. Lespes : Op. Cit., p.31
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لكل سریة على أن النصف على األقل من كل سریة 130ّوقد ثبت مجموع الخیول بـ 
أو 40ًیكون مشكال من فرنسیین خالل السنتین األولیین، وقد رخص بإدخال عدد ما یقارب 

أكثر من الفرسان األهالي إلى هذه الوحدة من الجیش، ولم یكن هؤالء خاضعین للنظام 
جیش الفرنسي، كما أنهم یوفرون بأنفسهم نفقات المؤونة واللباس اإلداري المعمول به في ال

.1والتجهیز والتزود بالخیل والتسلح، وكان لهؤالء الفرسان الحق في راتب خاص
ًكانت خیول هذه الفرقة جیدة لكن تسلیح الخیالة كان ضعیفا مثل الزواوة، فإن كان 

ة ومرصعة باللؤلؤ فإن باقي لألعیان أسلحة فاخرة تتمثل في بنادق ذات محامل قصیر
، واحتفظ 2الفرسان كانت أسلحتهم تقتصر على السیف والمسدسات المستعملة والبنادق العتیقة

بتنظیمهم القدیم غیر خاضعین للنظام اإلداري المعمول به في الجیش الفرنسي، كما أنهم 
ن الشأن في العهد كانوا یتحملون بأنفسهم نفقات المؤونة واللباس والتجهیز والسالح كما كا

.3ًالعثماني، وخصصت لهم أجرة ال تتعدى غالبا الفرنك الواحد في الیوم 
:فرقة الفرسان الصبایحیة النظامیین* 

یعود حفظ األمن خارج المدن وخاصة األریاف في العهد العثماني إلى فرقة 
ت تشكیل التي حدد1834سبتمبر 10، وبموجب األمریة الملكیة الصادرة في 4الصبایحیة

فرقة من الفرسان بمدینة الجزائر مغایرة لفرقة فرسان إفریقیا وتحمل هذه الفرقة اسم الصبایحیة 
.النظامیین، وتتشكل من أربع سرایا، وفي نفس الوقت تم تنظیم فرقة الصبایحیة اإلضافیین

168ضباط وأكثر من 5بالنسبة للتنظیم القانوني للصبایحیة تتشكل السریة من 

صف 284ضابط و15ّط وجندي، أما بالنسبة للوحدة ذات السریتین تتكون من صف ضاب
صف ضابط 566ضابط و29ضابط وجندي، وبالنسبة للوحدة ذات أربع سرایا تتكون من 

.وجندیا، وبالنسبة للمرتب فإن الضباط الصبایحیة یتلقون نفس المرتب لفرقة قناصة إفریقیا
ًم یتلقون راتبا یومیا إجمالیا قدره بالنسبة للصف ضباط الصبایحیة فإنه 50فرنك و3ً

ًسنتیم، ویكون قائد كل وحدة من الصبایحیة النظامیین فرنسیا وكذلك بالنسبة لنقیب كل 
سنوات، ویمكن إعادة االنخراط لمدة تتراوح بین 3سریة، ویتم تجنید األهالي باالنخراط لمدة 

1. Ministre de la guerre : Etablissement français, pp.131, 132, 133
2. Boyer : Op. Cit., pp.142, 143
3. Passols (C) : L’Algérie et l’assimilation des indigènes, éditeurs militaires, Paris, 1902,
pp.30, 31
4. Boyer : Op. Cit., pp.143
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.عام وثالث سنوات
بایحیة النظامیین الوحدات التي تقوم القبائل الحلیفة یمكن أن تدرج داخل وحدة الص

ًرجال فإن رتبة 50ٕبتزوید اإلدارة الفرنسیة بها، واذا قامت قبیلة بتزوید السلطات الفرنسیة بـ 
ّمالزم یمكن أن ترجع إلى واحد من هؤالء الرجال، وان تقدم األهالي في الوظائف یجب أن  ٕ

ّیحیة هو ذلك اللباس المعتاد في البالد، وهو موحد یتم باختیار الفرنسیین، ولباس الصبا
ًبالنسبة للضباط فقط، ولكن في فترة العمل فإن الجنود یجب أن یرتدوا برنوسا من نفس 

.1اللون
وكما كان الشأن في العهد العثماني لم یسمح لألهالي باالندماج في الجیش الفرنسي، 

لمبادئ تتوافق مع طبائع العرب، بمعنى وتخضع هذه القوة من األهالي المساعدین وجوبا 
هؤالء األهالي یتحملون من : "أنها تكون منعزلة عن التنظیم العسكري الفرنسي، یقول فالي

أجورهم ومن مداخیلهم احتیاجات سلك مسلح یمكن بقاؤهم باستمرار خارج تجمعات الجیش 
. 2"الفرنسي

ّزمالة مكونة من دواویر كبیرة وتعتبر الزمالة الموقع األصلي للصبایحیة، فمنطقة ال
ّتضم عسكریین یخضعون للقائد
، وكانت السلطات الفرنسیة تمنح الصبایحیة قطع أرض 3

ّزراعیة یستغلونها بواسطة الخماسة، ویقیم الصبایحي في بیت أو خیمة بمعیة أفراد عائلته 
ًبما في ذلك األحفاد واألعمام واألخوال مشكلین مركزا استیطانیا أهلیا، ً ویعیش الصبایحي ً

، وبذلك استبدل فالي قبیلة الزمول والدوایر بقبیلة 4على أجرته وعلى ما تنتجه األرض له
وقد حدد فالي أهم الوظائف التي یقوم . الصبایحیة، وكانوا منتشرین في أنحاء إقلیم الشرق

:بها الصبایحیة النظامیین في ما یلي
في الخدمة التي تسند إلى الصبایحیة :ةتوظیف الصبایحیة یكون من العشائر الصدیق-

فإنه یمكنهم االستعانة بمجموعة العشائر الصدیقة، ومن المهم أن یبحثوا وسط هؤالء عن 
رجال ذوي اعتبار، هذه المجموعات التي تستدعى للخدمة یجب أن یقودها القاید أو الشیخ 

1. Ministre de la guerre : établissement français dans l’Algérie, Op. Cit., pp.133, 134
2. A.O.M. : Ministre de la guerre à Valée : 27 décembre 1837
3. Seignal (H) : Historique du 3ème régiment de Spahis algériens, de 1892 à 1923,
Berger, Paris, pp.98-100

- 1990، رسالة ماجستیر، كلیة اآلداب، جامعة اإلسكندریة، 1919-1870النظام اإلداري الفرنسي في الجزائر، : حسین أمزیان. 4
75، 74، 167، ص1991
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ّي كلفوا بها یرجعون إلى أو الرئیس المعترف به من قبل العشیرة، وعند نهایة العملیة الت
.أهلیهم النتظار نداء جدید

إذا كانت هناك عشائر :ّالعقوبات الواجب تطبیقها على العشائر التي ترفض السخرة-
ٕترفض الخدمة المؤقتة والمجانیة، واذا كان الصبایحیة الموظفین من تلك العشائر والذین هم 

لصبایحیة النظامیین تطبیق العقوبة التي في الحقیقة رهائن لضمان وفاء عشائرهم فإن على ا
.ّتحددها السلطة الفرنسیة

المكلفون الوحیدون على الضرائب هم رؤساء العشائر :الجبایة تدفع للصبایحیة-
المباشرون بالنسبة للسلطة الفرنسیة، أما استالم هذه الضرائب تتواله طوابیر من الصبایحیة 

أن یقدموا لهم الحساب األول لجبایتهم، وعن طریق النظامیین والذین على الرؤساء العرب 
.ّالصبایحیة النظامیین یعرف القادة العسكریون ما تمت جبایته والصعوبات التي اعترضتهم

:فرقة الصبایحیة اإلضافیین* 
ًیجب على العرب الذین یأخذون أجرة من فرنسا أساسا تشكیل أسالك غیر نظامیة 

، وتتشكل فرقة الصبایحیة 1سلطة القادة الفرنسیینمتواجدة في العشائر موضوعة تحت
ًاإلضافیین من فرقة فرسان ال تتلقى عادة إال راتبا ضئیال، یكونون تحت تصرف اإلدارة  ً

وتتكون هذه الوحدات غیر . الفرنسیة في الحاالت التي ترى أنها في حاجة إلى خدمتهم
:النظامیة

اطق المحتلة ومن األهالي المقیمین في نفس من المستوطنین األوروبیین القاطنین بالمن-
.المنطقة

من الوحدات التي تقوم القبائل المجاورة الخاضعة بحمایة القوات الفرنسیة بتزوید اإلدارة -
الفرنسیة بها، ویجب أن یشكل هؤالء حسب المناطق القادمین منها أو حسب القبیلة التي 

دة عن األخرى، والخدمات التي تسند ینتمون إلیها في تجمعات عسكریة معزولة الواح
.للصبایحیة اإلضافیین هي نفسها التي أسندت للصبایحیة النظامیین

:تتشكل كل مفرزة عسكریة للصبایحیة اإلضافیین من
ًخیاال بها عریف واحد12الوحدة ذات - ّ.
ًخیاال تضم 250الوحدة ذات - .صف ضابط 156ضباط و6ّ

1. Ministre de la guerre : Etablissement français, Op. Cit., p.132
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لنظامیین لقائد من الصبایحیة غیر النظامیین، وال یتجاوز تسند قیادة الصبایحیة غیر ا
سنتیم یومیا، لهم میزانیة سنویة تقدر بـ 60راتب الصبایحیة من قائد السریة حتى الفارس 

.1فرنك40000
وتكون هذه األسالك غیر النظامیة والتي تتشكل من األهالي في عشائرهم موضوعة 

هؤالء الفرسان بغزوة طویلة تدفع لهم أجرة، ولكنهم تحت سلطة قادة فرنسیین، وعندما یقوم
هذه : "ًمجبرون على العمل مجانا عندما ال تتجاوز مهمتهم مدة یوم أو یومین، یقول فالي

.2"الطریقة كان یستعملها الحاج أحمد باي أعتقد أنه من واجبي األخذ بها
:ُالقـوم* 

ْالقوم كما تدل علیه التسمیة معناه القوم، وق َ ّ بدل(ga)" ق"لینطق المعنى د حول ُّ
ّة الجماعة أصبح القوم تشكیلة ّالقاف للداللة على الكثرة، وفي ذات الوقت على قو

سوسیوتاریخیة سیاسیة یراد بها الجماعة التي تؤسس درع النظام خاصة في المناطق النائیة، 
ّأجرا إال مقابل أیام ّوفي العهد االستعماري الفرنسي أصبحوا یسجلون في العشائر وال یتلقون ً

. 3الحضور
ّیتحمل القوم توفیر خیولهم بأنفسهم دون أن تكون لهم بذلة خاصة، أسلحتهم البنادق 
ولكن في ما بعد أولتهم فرنسا بعض العنایة فمنحتهم أسلحة تمثلت في بنادق من نوع كرابین 

وعلیه أن یكون على وسیوف، فال یحمل الفرد من القوم سالحه إال بأمر من القائد الفرنسي
أهبة االستعداد عند أي تكلیف بمهمة من السلطة العسكریة الفرنسیة، أما أجرتهم فهي محددة 

.4ًال تتعدى غالبا الفرنك الواحد في الیوم

احملافظة على اهلياكل التقليديةمنطق فايل من. 2
لنظام اإلداري احتفظ الماریشال فالي بالنظام القدیم للقوات المساعدة غیر خاضعین ل

ّالمعمول به في الجیش الفرنسي؛ فأولئك الفرسان الزواف، الخیالة والصبایحیة كلهم منفصل ون ّ
، یقیمون بین قبائلهم ویحاربون بنفس األسلحة التقلیدیة، وال عن التنظیم الفرنسي بنظام خاص

1. C.A.O.M. : Valée à Soult : 31 août 1838
2. Ibid., pp.206, 207
3. Ibid., p.188
4. Passols, Op. Cit., pp.30, 31
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.یختلفون عن أي فارس أهلي إال باألجرة الیومیة مقابل القتال لصالح فرنسا

ّهؤالء األهالي الذین یتحملون بأجور زهیدة ومن مداخیلهم الخاصة كل : "یقول فالي
، األمر الذي 1"احتیاجات سلك مسلح یمكن بقاؤهم باستمرار خارج تجمعات الجیش الفرنسي

یضمن للسلطات الفرنسیة التفوق العسكري، كما ال یكلف اإلدارة الفرنسیة من الناحیة المالیة 
.ذون أجورهم من رعایاهمالكثیر، فهم یأخ

یترك لهم شیوخهم أو قادتهم المعترف بهم على : "كما یقول فالي في موضع آخر
رأسهم على أن تتم الموافقة علیهم، وأن یكونوا مكلفین باالستجابة لالستدعاءات التي توجه 

هم هؤالء القادة سیقومون بتسییر عدد محدود من الفرسان أو المشاة من قرا"... ، 2"إلیهم
ُوعشائرهم، وتدفع لهم أجور وتعویضات لهم ولقادتهم من قیمة الضرائب والغرائم التي تفرض 

".على العرب
: لالحتفاظ بالتنظیم التقلیدي في منطق فالي أهداف سیاسیة، في ذلك الشأن یقولو

ن فالرجال المرتبطون بقضیتنا علیهم أن یبقوا في عشائرهم لتوسیع تأثیرنا، وحتى یكون م"... 
مصلحة هذه العشیرة البقاء وفیة لفرنسا، وحتى ال تضیع عنها االمتیازات والقوات التي تأتیها 

ّ، وقد تأسس منطق فالي على وجوب توفر التفوق العسكري للفرنسیین شرطا 3..."من فرنسا ّ ّ
ّأساسیا إلخضاع السكان، معتبرا من جیش األمیر عبد القادر ومقاومة لثورته وتحسبا للثورات  ّ

لنأخذ احتیاطاتنا من رغبة األمیر عبد القادر في دعوة المسلمین الذین : "... الممكنة القادمة
لقد وقعت حوادث خذالن كثیرة في "... ، 4..."ّتعلموا مهنة الحرب في صفوفنا وااللتحاق به

صفوفنا مما أعطى لألمیر رجال مسلمین ومجهزین، وقد استعمل تعلیمهم لتكوین مدفعیته 
.5..".ومشاته

ّنالحظ أن منطق فالي قد رمى إلى تحقیق معادلة عسكریة تمثلت في  تحقیق أكبر "ّ
، وذلك من خالل عدم "ّالنتائج بأقل التكالیف وأهون الخسائر البشریة في صفوف الفرنسیین

ّاالقتصار على الجیش الفرنسي بإشراك كل القوى المقاتلة الممكنة من الجزائریین بأجور 
.ّجعلهم في المقدمة عند مواجهة األهاليیومیة زهیدة و

1. C.A.O.M. : Ministre de la guerre à Valée, 27 décembre 1837
2. C.A.O.M. : Ministre de la guerre à Valée, 10 décembre 1838
3. C.A.O.M. : Valée à Soult, Alger le 31 août 1839
4. Ibid.
5. Ibid.
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لوظيفة املخزنيةاإطار تثبيت. أ
ّلم یغیر فالي الوظائف والمهام التي كان على الفارس المخزني القیام بها، خصوصا 
منها مشاركة الفارس المخزني البایلك في عملیة إحصاء الضرائب مع القائد أو الشیخ وتنفیذ 

یقودها القاید أو هذه المجموعات التي تستدعى للخدمة یجب أن : "... األوامر، یقول فالي
ا بها یرجعون ّالشیخ أو الرئیس المعترف به من قبل العشیرة، وعند نهایة العملیة التي كلفو

.فون الوحیدون بالضرائب هم رؤساء العشائر بالنسبة للسلطة الفرنسیةالمكل... إلى أهلهم
رؤساء أما استالم هذه الضرائب فتتواله طوابیر من الصبایحیة النظامیین والذین على

ّالعرب أن یقدموا لهم الحساب األول لجبایتهم، وعن طریق الصبایحیة النظامیین یعرف القادة 
.1..."ّالعسكریون ما تمت جبایته والصعوبات التي اعترضتهم

ّمن المالحظ أن هذا النظام قد مكن البایلك من أن یقتصد في دور القوات النظامیة  ّ
ِّالضرورة، األمر الذي یقلد فالي العثمانیین فیه ویثبته ّمن خالل عدم التدخل إال في حالة ّ

ّأرغب أال یظهر الجنود الفرنسیون في مثل هذه التجمعات والعملیات، فثكنة : "... بقوله ّ
ًقسنطینة نفضل أن تشكل احتیاطیا وأن تقتصر على التأثیر بنفوذها المعنوي فقط ّ یجب ... ّ

بجمیع طرق القمع وكل اإلجراءات التي تهدف إلى أن یقوم الجنود األهالي في كل البالد 
لقد أخذناهم على عاتقنا لهذا الغرض، وهذه المؤسسة تصبح بدون ... جمع الضریبة بمفردهم

.2"فائدة لنا إذا كان على جنودنا مراقبة الریف
ِّالمخزن أداة تنفیذیة ألوامر الباي في عمق تراب بایلكه یمارس علیه الحكم یكون 

ًء األكبر منه، تضع هذه القبائل قسما من فرسانها قواتا مساعدة للجیش النظامي الریف الجز
خالل دورته الجبائیة والحمالت العسكریة على القبائل المتمردة مقابل بعض االمتیازات، 

.راقبة المراكز المالیة والضرائبیةوتتمركز في األماكن اإلستراتیجیة لتتكفل باألمن وم
ّأن یعتمد على فصائل العشائر في حلها : "... الي بالقولذلك ما یشیر إلیه ف ُ

ّوترحالها عبر البوادي فتنتقل بسرعة عند أول إنذار إلى األماكن التي تحدث فیها تحركات 
ّمشبوهة أو األماكن التي تحدث فیها تمردات، كما أنهم یضمنون الجبایة وحریة التنقل وأمن 

ّي كل مكان، ویحولون دون التجمعات الخطیرة القوافل واإلمدادات، وحضورهم ضروري ف

1. C.A.O.M. : Ministre de la guerre à Valée : 27 décembre 1837
2. C.A.O.M. : Ministre de la guerre à Valée : 10 décembre 1838
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، كما 1..."ّللسكان الذین یجب إبقاؤهم خاضعین ومتفرقین، بذلك ال یشكلون خطرا على فرنسا
.كانوا یقومون بتطبیق العقوبات على العشائر التي ترفض الخدمة العسكریة

كریة إذا كانت هناك عشائر ترفض الخدمة العس: "... ت على ذلكّویعلق فایسا
ّالمؤقتة، واذا كان الصبایحیة الموظفین من تلك العشائر الذین هم في الحقیقة رهائن لضمان  ٕ
ّوفاء عشائرهم، فإن الصبایحیة النظامیین والقوات المساعدة التي بقیت وفیة تطبق العقوبة  ّ

.2...."ّالتي تحددها السلطة الفرنسیة
زن في جبایة الضرائب وكما كان الشأن في السابق عندما یوظف رجال المخ

ًویشتركون في الوقت نفسه  في التمردات ال یأخذون أجرا بل  ُتترك لهم الغنائم التي یأخذونها "ّ
، ففي عهد نیغریي كانت عشائر بني سلیمان وسدراتة 3فیروّعلى حد قول" من هذه الغزوات

ّوأوالد مساهم اعترضت قافلة كانت تمر بمجاز عمار متجهة إلى قسنطینة،  ّولوضع حد لهذه ّ
فارسا من قبیلته 450ّاالنتفاضة أرسل الجنرال نیغریي قاید الزمالة ابن علي بن أحمد بمعیة 

فارسا ینتمون إلى عشائر أوالد عمار 650لمعاقبة تلك العشائر، وقد انضم إلیه في الطریق 
ّقدم على رأس ّوأوالد وجانة وأوالد مسعود وأوالد عربي، وهي عشائر لم تعلن خضوعها بعد، فت

فارس نحو العشائر المنتفضة التي استنجدت من ناحیتها بالعشائر المجاورة لها، وبعد 1600
ُرأس من الغنم جلبت إلى 500معركة خاطفة استولى على خیامهم وكل محتویاتها وعلى 

ید أخذ قا: ّقسنطینة، تم تقسیم القطیع حسب أعراف المخزن التقلیدیة إلى ثالثة أقسام متساویة
ّالزمالة حصته، والحصة الثانیة سلمت إلدارة الجیش، والحصة الثالثة أعطیت للقاید سیدي 

.4ّمحمد بن لفقون الذي كلف أتباعه ببیعها لدفع ثمنها للضرائب
ًوفي بعض األحیان یمكن جمع قوة عادة ما ال تكلف الدولة الفرنسیة شیئا یذكر،  ّ ً

ًلهم أجرة، لكنهم مجبرون على العمل مجانا عندما ال فعندما یقوم الفرسان بغزوة طویلة تدفع 
هذه الطریقة كان یتبعها الحاج أحمد باي، : "... ًتتجاوز مهمتهم یوما أو یومین، یقول فالي

. 5..."أعتقد أنه من واجبي األخذ بها ألنها ال تكلف خزینة الدولة
الرعیة على دفع ّتعتبر محلة الباي بمساعدة قبائل المخزن العمود الفقري إلجبار

1. C.A.O.M. : Ministre de la guerre à Valée : 27 décembre 1837
2. Vayssettes : Op. Cit., p.171, 172
3. Féraud : Les Zmoul, RSAC, 1868, p.45
4. C.A.O.M. : Valée à Soult : Alger le 31 août 1839
5. Ibid.
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ًالضرائب درءا للعجز العددي لدى األتراك قصد إبقاء السكان دائما في حالة خضوع، یذكر 
ّالذي حضر عددا من الحمالت التي قام بها محمد الكبیر باي وهران أن جیش الباي " تیدنا" ً

ء هذه في أثنا. تركي فقط200ألف رجل من قبائل المخزن بینهم 15ّتمیز بالقوة  مؤلف من 
رأسا من الماعز، 6700دوار حیث استولت على 19أو 14الحملة سلبت قوات المخزن 

ًشخصا أغلبهم من النساء، فبیع 60ثورا وبقرة مع أسر 720بغل، و6300بعیر، و500و
ّقسم من الغنائم والقسم الباقي قسم بین القبائل التي كونت ذلك المخزن ّ1.

على قبائل اإلقلیم ) ّالمحلة(تهم من هذه الغزوات فقد كان بایات قسنطینة بعد عود
ّرأس من األغنام واألبقار والخیول توزع على 10000ًیصادرون قطعان ماشیة تصل أحیانا 

ّإنها تفید العمل العسكري : "... ، وفي ذلك الشأن یقول فالي2قبائل البایلك لتقوم برعایتها
د اإلدارة بالمؤن التي توفرها وتساعد على بتوفیر قوات مساعدة دون مصاریف تذكر، كما تفی

.3"ترعرع القوة الفرنسیة، وذلك بإشراك كل أعیان البالد في المحافظة على السلم والخضوع
ّاالستعمار الضیق أي أنه ینحصر : ّنالحظ أن فالي لم یخرج على المبدأین األساسیین

، أما خارج هذه (colonisation restreinte)یطلق علیه في المدن االستراتیجیة، وهذا ما 
domination)الشاملة على الوصایة التقلیدیة المدن فالمخزن هو الذي یضمن السیطرة 

universelle).

مؤسسة القيادة. ب
ّهي وحدة إداریة وسیاسیة واقتصادیة تؤكد مركزیة البایلك، فقد كانت التشكیالت 

ّالمستقلة تشكل وحدات إداریة وضع القبلیة التي تدور حول مسار البایلك خارج المشیخات
یدیر شؤونها، " قاید"على رأس كل منها ضابط تركي أو كرغلي یطلق علیه اللقب الوظیفي 

الوحدات أو القیادات ، وهذه(guiyadat)اسم قیادة الوحدات ومن هنا أطلق على هذه 
:یخضع فیها القیاد إلى سلطة الباي، وأهم القیادات في بایلك الشرق هي

1. Boyer : La vie quotidienne, Op. Cit., p.146
2. ACC : PV n° 93 : p.22
3. C.A.O.M. : Ministre de la guerre à Valée : 27 décembre 1837
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:قاید الحراكتة أو العواسي-
ُشكل الحراكتة تحت حكومة البایلك فرقة قویة، ویلبس البایات هذا التكلیف أحد أقرب " ّ ّ
ًكان الحاج أحمد باي قاید العواسي قبل أن یصبح بایا، . 1"تمنح لهم امتیازات واسعة"أقربائهم 

ّثم جعل هذا المنصب البنه الذي لم یبلغ سن الرشد ّ
32قبیلة الحراكتة من ، وقد تشكلت2

.خروبة
:قاید الزمول-

ّهو اآلخر شخصیة معتبرة باإلدارة اإلقلیمیة للبایلك من حیث أنه السند والدذرع الواقي  ّ
هكتار من أراضي 4000ّخیال، مكنت القبیلة من 300ّ، قدر عدد فرسانه بـ 3للسلطة التركیة

.5قبیلة22یدیر بوجو حق تعیین و5000، یدفع قاید الزمول 4الدولة
:قاید عامر شراقة-

كم من قسنطینة وشرق مدینة الخروب 30تقع أرض  قبیلة عامر الشراقة على بعد 
، 18676جوان 14هكتارا حسب إحصائیة 597ًحالیا، تمتد أرضها على مساحة تقدر بـ 

ت حق تعیین، وتتشكل كنفدرالیة عامر شراقة من س7بوجو1500ویدفع قاید عامر شراقة 
.8قبائل

:قاید التالغمة-
تمتد سلطته على الموطن الواقع بین أوالد عبد النور وقسنطینة، على قائدها دفع 

ّهكتار، تعد القبیلة أكثر 33000حق تعیین، تقیم قبیلة التالغمة على مساحة 9بوجو2000
.10فرقة22فارس، وتتشكل الكنفدرالیة من 500من 

:قاید البرانیة-
ه القبیلة أو الكنفدرالیة بهذا االسم لتشكلها من غرباء، أي من قبائل لقد سمیت هذ

1. C. A.O.M. : Valée au ministre de la guerre : 4 octobre 1838
2. Féraud (Ch.) : R.A., n°16, 1872, p.43
3. ACC PV 283 : p.5
4. Féraud (Ch.) : RSAC, 1869, p.29
5. AMG H 228 : Op. Cit., p.21
6. ACC : PV 283 : Op. Cit.
7. ACC : PV 14 : p.6
8. AMG H 228 : Op. Cit., p.28
9. ACC : PV 14 : Op. Cit., p.8 et suivantes
10. AMGH 228 : Op. Cit.
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كم جنوب قسنطینة، تبلغ 50ّعربیة وبربریة جمعها البایات، یقع موطن هذه القبیلة على بعد 
فرقة، و تنقسم إلى أربعة أقسام 13، تتكون الكنفدرالیة من 1هكتار465000مساحة أرضها 

:تسمى خرارب البرانیة
.الد یعقوب، أوالد عنان، أوالد عجاز كانوا تحت سلطة قاید الزمولأو-
.أوالد زاید، أوالد بلقال كان یدیرهم قاید البارود-
.المطامطة وأوالد عزیز تحت قیادة اآلغا-
.2أوالد حملة یتبعون الباي مباشرة-

:قاید أوالد عبد النور-
فرقة جمعها الحاج 30تتشكل من تعتبر هذه القبیلة من أقوى قبائل إقلیم الشرق،

بوجو حق 3000، یدفع قایدها 3أحمد باي في ثالث مشیخات ووضع على رأسها قایدا
.4فارس1000تعیین، كان بإمكان القبیلة تجنید أكثر من 

:قاید ساحل سطورة-
، أطلق على هذا الفرع 5بوجو لتعیینه، وكان أوالد بوكدرة هم دائرته500یدفع قائدها 

.6ّبیلة بني مهنة المخزنیة الجوابلیةمن ق
:قاید أوالد براهم-

ّبوجو حق تعیین، تكونت دائرة هذه القبیلة المخزنیة 200كان قائد أوالد براهم  یدفع 
ّ، أطلق على هذا الفرع من بني مهنة 7قبائل10ّمن أوالد براهم، تشكلت هذه القیادة من 

.8السواحلیة
:قاید ساحل البابور-

ّحل البابور شمال سطیف، وبساحل البابور قیادتین على رأس كل منهما قاید یقع سا
.9بوجو حق تعیین1000ُكلف أحدهما بالشرق واآلخر بالغرب، یدفع كل واحد منهما 

1. ACC: PV 93 : p.21
2. ACC: PV 93 : p.23
3. Féraud (Ch.) : RSAC, 1864, p.34
4. AMGH 228 : Op. Cit., p.28
5. AMG H 228 : p.25
6. Féraud (Ch.) : L’histoire de Philippe ville, R.A., 1875, p.99
7. AMG H 228 : Op. Cit.
8. Féraud (Ch.) : L’histoire de Philippe ville, Op. Cit.
9. AMG H 228 : Op. Cit.
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:قاید عامر الغرابة-
بوجو حق تعیین، تضم مزروعاته 4000یدفع قاید عامر الغرابة القاطنة قرب سطیف 

.1جابدة1000أكثر من 
.قبائل6:عامر شراقةقاید-
.قبیلة12:قاید األوراس-
.قبائل9:قاید سكیكدة-
.عدة قبائل:قاید زردازة-

:ّكما كانت المدن كانت تؤلف وحدات إداریة أهمها
ًمیناء عنابة أحد الموانئ الهامة للبایلك بها حامیة، كان باي قسنطینة یرسل قائدا :عنابة- ّ

.2ًامال یعرف بالمركانتي لتحصیل الضرائب والرسوم الجمركیةإلدارة القبائل وع
ّشكلت هذه المدینة عمق البایلك في حدوده الشرقیة خاصة وأنها تمثل نقطة :تبسة-

ّالتماس بین حدود البایلك وتونس، سیطرت على الطریق  الرابط  بین القوافل التجاریة 
.4بوجو حق تعیین500یدفع قائدها رجال، 29، بها حامیة تتكون من 3لقسنطینة بتونس

ّجندي، قدرت 100بوجو حق تعیین وحامیة تضم 500كان للمدینة قائد یدفع :زمورة-
هكتارا، تعتبر المدینة بمثابة نقطة ارتكاز 21553المساحة اإلجمالیة ألرض هذه القبیلة بـ 

.5في ما یتعلق باالتصاالت ببجایة
ّبوجو حق تعیین، یمتد موطنها على مساحة 1000ئدها بها حامیة تركیة یدفع قا:میلة-

.، وهي نقطة ارتكاز لمراقبة القبائل الجبلیة الشرقیة6هكتارا18322,3
عاصمة الزاب، تضمن حدود بایلك الشرق من الناحیة الجنوبیة، حكم هذه المدینة :بسكرة-

100ركیة أعداد أفرادها ساكنا قاید، بها حامیة ت2000و1800التي یتراوح عدد سكانها بین 

.7جندي

1. Féraud (Ch.) : Histoire des villes, Sétif, RSAC 1872, p.86
2. Derdour (H) : Annaba : 25 siècles de vie quotidienne, T2, Alger, SNED, pp.41, 42
3. ACC: PV 272 : Tebessa, p.2
4. Tachrifat : Op. Cit., p.35
5. ACC: PV 280 : p.21
6. ACC: PV 164 : p.22, AMGH 228, p.29
7. AMG H 228 : Op. Cit., p.16
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100ّبوجو حق تعیین، بها حامیة تركیة تتكون من 500كان لها قائد یدفع :المسیلة-

جندي، تعتبر نقطة االتصال بین الصحراء ودار السلطان، وبین دار السلطان وبایلك 
ً، لعبت عائلة بن یلس الكرغلیة دورا هاما بالمنطقة حیث تقلد أحد أ1قسنطینة ً فرادها محمد ّ

ّالصغیر بن یلس قاید المسیلة، وتولى أخوه أحمد خوجة منصب قاید أوالد دراج بالمسیلة  ّ
ّأیضا، كما تولى صالح بن أحمد خوجة منصب قایدا على قبیلة عامر الضهارة بناحیة  ً

.، وكلهم من نفس عائلة بن یلس2سطیف، محمد خوجة قاید على البابور
رتبة قاید باإلضافة إلى أربعة قیاد یشرفون على مدن ّموظفا ب22هناك ما یقارب 

.3تبسة، میلة، زمورة  والمسیلة
ًوكانت القیادات تلعب أدوارا اقتصادیة وعسكریة وسیاسیة، نذكر منها ً ً ً:

:قیادة میلة-
التي استقرت على أراضي عزلیة، كما 4هي بمثابة مركز مالي تدعمه دوایر السراویة

بحوض فرجیوة 5)ّواد بوسلة(ارس من دوایر اآلغا ودوایر بوصالح ف1000كانت مدعمة بـ 
التي تشكل نهایة النظام اإلداري والخلفي لقیادة میلة، فهي مجال عازل للقبائل المستقلة 

.الجبلیة التي ترفض العالقة األساسیة بالبایلك وهي دفع الضریبة
:)هارةظال(قیادة عامر الغرابة -

، وهي قیادة مخزنیة 6هكتارا8815ة تقدر مساحتها بـ استقرت على أراضي عزلی
ّشكلت نهایة النطاق اإلداري للبایلك من الناحیة الغربیة مدعمة بدوایر واد الذهب العزلیة  ّ

ّ، كانت تتكفل بالسهر والحفاظ على مطاحن )عامر الغرابة(التي اقتطعت من نفس القبیلة  ّ
1000األراضي البایلكیة التي تحرث بأكثر من البایلك المقامة بواد الذهب ومراقبة زراعة

.7جابدة
:ةساحل سطورة من الناحیة الشمالی-

تربط عاصمة القیادة قسنطینة بالواجهة البحریة للبایلك، تمثل قیادة ساحل سطورة 

1. Ministre de la guerre TSE F 1840, p.534
2. Féraud (Ch.) : Histoire des villes, Sétif, RSAC 1872, p.86
3. Vayssettes : Histoire de Constantine, RSAC, 1867, pp.266-267
4. Luis Rin : Op. Cit.
5. Ibid., p.130
6. B.O.G.G.A., 1866, p.223
7. AMGH 228 : Op. Cit., p.28
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ّالتي كانت قیادة قبیلة بني مهنة العزلیة ) ًاألراضي الموجودة بین الحروش وسكیكدة حالیا(
رافي للبایلك المتمثل في میناء سطورة االستراتیجي بمثابة دایرة مخزنیة تدیرها الحزام الجغ

، إضافة إلى قیادة ساحل سكیكدة المستقرة على أراضي أوالد 1فارسا50دوایر عدد فرسانها 
؛ تتكفل بحمایة 3فارس200مة بـ مدع2هكتارا73986ّعطیة العزلیة  المقدرة مساحتها بـ 

موانئ الهامة للبایلك، ومراقبة الطرق التي تربط البایلك بساحل سكیكدة؛ ّمیناء القل أحد ال
.فهي تمثل المجال العازل للقبائل المستقلة المتمردة في أغلب األحیان على البایلك

هناك بعض من القیادات دأبت على لعب دور المخزن بكاملها في صالح السلطات 
ّالدوایر وقبیلة الحراكتة، كما مثلت بعض القیادات البایلكیة منها قیادة قبیلة الزمول وقبائل 

نهایة النطاق اإلداري للبایلك وفي الوقت نفسه مراكزا مالیة مثل قبیلة قرفة التي تعتبر دائرة 
ّكل القیاد الذین تعاقبوا على قیادة قرفة اقتصر عملهم على جمع : "... مالیة، یقول ماغلون

ًلت بعدا جغرافیا واقتصادیا وعسكریا ونهایة للنظام ّإذن فهذه القیادات مث. 4..."الضریبة ً ً ً
ّاإلداري للبایلك، كما مثلت دوائر مالیة ومخزنیة، حیث اعتبرت المصدر التقلیدي لتحصیل 
ّالضرائب موفرة مبالغ مالیة عینیة ونقدیة للبایلك، نالحظ أن الهدف من ربط تلك القیادات  ّ

.ًدیا بمركز البایلكًهو محاولة ربط المنطقة سیاسیا واقتصا
:قیادة عقد البایلك-

یجوب بنفسه مضارب . ّكان مهر باشا مكلف بجمع الخیل التي یحتاج إلیها البایلك
یطلق ) مقاد(ًالقبائل الختیار أجود الخیول، و كان كل رئیس قبیلة مرغما على إعطاء فرس 

ّتوزع الخیول التي . یلكیةًعلیه حصان القعدة عالمة على الخضوع والطاعة وفقا لألعراف البا
قاید مهر باشا بأخذ بعضها ویقوم5(Augued Beylik)البایلك تجلب من القیادات على عقد 

1. Luis Rin : Op. Cit., p.131
2. B.O. : Op. Cit.
3. Luis Rin : Op. Cit., p.131
4. Maguelonne (J) : Monographie et historique de la tribu des Sellaoua Kherareb, RSAC,
1914, pp.113, 114

رأس من 100000ًأحیانا إلى عودتهم من الغزوات على قبائل اإلقلیم یعودون بقطعان ماشیة تصلكان البایات بعد. 5
الغنم، وفي كل مرة یستولي البایات على قطعان األغنام واألبقار والجمال والخیول یوزعونها على القبائل لیتكفل بحراستها 
ّرعاة أو جالبة، وكان هذا االحتیاط یزداد كل سنة، ولم یعد البایات یستطیعون رقابة رعاتهم إلى أن تولى الباي زرق عینه 

ّحكم البایلك فنظم هذا االحتیاط، وأنشأ إدارة خاصة تسیر قطعان وأنعام البایلك، وكانت األراضي المخصصة ) م1771(
هكتار اقتطعت من أراضي قبیلة أوالد عبد 25000، وتقدر مساحتها بـ (Augued el Beylik)لرعیها مسماة عقد البایلك 
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وأهم . إلى مدینة الجزائر لحاجات القوات العسكریة؛ فهي احتیاط للبایلك والوصایة بالعاصمة
:ّالقیادات التي تمول البایلك بالخیول هي

:دائرة قسنطینة* 
ًدائرة عین ملیلة حالیا تابعة لوالیة أم (الزمول التي تقیم في السهول جنوب قریون دوایر -

.حصان1200عن طریق قسنطینة باتنة تملك ) البواقي
.حصان450قبیلة السقنیة تملك -
.حصان600قبیلة البرانیة تملك -
.حصان600قبیلة عامر شراقة تملك -
.حصان550قبیلة التالغمة تملك -
.حصان6600أوالد عبد النور تملك -
.حصان1500فرجیوة تملك -
.حصان400زواغة تملك -
.حصان300الواد الكبیر تملك -
.حصان500زردازة تملك -

:دائرة سطیف* 
.حصان5000تملك أكثر من ) القبالة(قیادة ریغة -
.حصان3000تملك ) الظهرة(قیادة عامر الغرابة -
.حصان1600العلمة تملك -
.حصانا1250ملكون یأوالد نابت -
.حصان400ملكون یالغرازلة -
.حصان600السماشة یملكون -

هكتار، 1700فة إلى مروج البحیرة الطویلة؛ التي كانت تقدر مساحتها بـ النور وقبیلة البرانیة والتالغمة والزمول، باإلضا
قاید عزیب اإلبل، : ثم قسمت هذه الوظیفة ووزعت على قیاد، وهم على التوالي. وكان عقد البایلك تحت رقابة قاید العزیب

:أنظر. ًقاید عزیب البقر، قاید الجالبة، باش بغال، وأخیرا قاید مهر باشا
– AMGH 228 : Op. Cit., p.28
– Féraud (Ch) : Notice sur Ouled Abdenour, RSAC, 1864, pp.250, 251
– ACC PV 93 : p.22 et suivantes.
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. حصان700عیاض یملكون -
حصان بساللة 10000لها أكثر من ) قبیلة الحشم(وفي مجانة نجد أن الحشم 

.یضرب المثل بضخامتها ونقاوتها
:الحضنة* 

حصان ذات األصل الفرید، والحضنة الشرقیة 2000نجد للحضنة الغربیة أكثر من 
.حصان1000تملك 

:باتنة* 
ًباتنة نقطة التقاء في المیدان السیاسي والتجاري یتوافد علیها یومیا أهالي المنطقة 

حصان، وقیادة بلزمة في 1500تملك قیادة باتنة وحدها . والصحراء فحضیت بأهمیة كبرى
حصان، تشمل هاتین القیادتین عشاش 4000اس حصان، وقیادة األور3500الشرق 

.العمامرة أوالد فاضل وأوالد مومن
:دوائر القالة وقالمة* 

ّتمون الدوائر اإلداریة للقالة وقالمة بعدد كبیر جدا من الخیل موزعة كما یلي ً ّ:
.حصان800الشیابنة وبني عامر تملك -
.حصان900یاب بالقالة السوارخ والبرایطیة یملكون ذأوالد -
.حصان600لعشاش یملكون -
.حصان700أوالد عنان تملك -
.حصان800بني وجانة وبني قطیط ملكون -
.1حصان5000البنایل تملك -

ّوفیما یخص حصان القعدة احتفظ الماریشال فالي بذلك االحتیاط البایلكي ألنه یقدم 
.ًثر مجاناحصان وأك1600إلى 700ًللسلطة الفرنسیة سنویا ما بین 

ّونظام القیادة هو النظام الذي تم اقتباسه وتحویره من طرف الماریشال فالي لیتماشى 
ّمع العهد الفرنسي بالجزائر مثبتا ما هو تقلیدي من حیث التقسیم الجغرافي، ومقسما تلك  ً ّ

ّالقیادات إلى دوائر واضعا القیاد والشیوخ مباشرة تحت سلطة القادة العسكریین، أما با لنسبة ً

1. Daumas : Les chevaux du Sahara et les mœurs du désert, revue et augmentée avec
commentaires par l’Emir Abdelkader, Michel Leroy, Frères littéraires éditeurs, Paris,
1958, pp.224, 225, 226, 227, 229
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ألسس التعیینات فقد أصبحت أكثر مركزیة، فقد كان الباي یقوم بتعیین القیاد، وبموجب 
ّالمادة الخامسة من قانون القیادة الذي شرعه الماریشال فالي یتم تعیین القیاد من طرف  ّ
الحاكم العام  مع خضعهم لسلطته المباشرة  بعد أن كان القیاد في السابق یقومون بتعیین 

الذین تسند إلیهم إدارة شؤون القبیلة أو العشیرة أو الدواویر، وكان شیوخ القبائل یتم الشیوخ
ّتعیینهم بعد أخذ رأي شیوخ الدواویر، فأصبح تعیین الشیوخ بناء على اقتراح القاید، إال أنهم  ّ ً

أن شیوخ عشائر البالد : "... ًیعینون من طرف قائد المقاطعة، فحسب المادة الخامسة أیضا
ّلتابعة لدائرة القاید یولون من طرف الجنرال، والقاید هو الذي یقترحهم، ویقومون بتقدیم الوالء ا

.1"والخضوع له
أما بالنسبة لمهام القیاد فقد حافظ علیها فالي، وكانت المهمة األولى لقیاد األوطان 

، فخاللفي السابق تتمثل في تحصیل الضرائب، لذلك كان القاید منهم یدعى قاید العشور
دائرة الشمال والشرق، ودائرة الغرب : مة إلى دائرتینحكم أحمد باي كانت المقاطعة مقس

والجنوب، على رأس هاتین الدائرتین قایدین لتحصیل الضرائب، وهناك قاید عزل البایلك 
.وقاید رابع تحت اسم قاید الباب مكلف بتحصیل الرسوم على أبواب المدینة

هذا النظام : "... یقول فالي. ّبأسماء هذه الوظائف ومهامهااحتفظ الماریشال فالي
كما حافظ على نفس المهام التقلیدیة، حیث . 2..."ّیتناسب مع عادات البالد فأمرت باتباعه

فحسب . ّكانت صالحیاتهم تشمل مراقبة القبائل وأحالف الصف والنزاعات التي تطرأ بینها
ًالقاید هو المسؤول شخصیا على السرقات والفوضى "المادة الرابعة من قانون القیادة أن 

، كما أن صالحیاتهم كانت تشمل اإلشراف على األسواق 3"ّوالتمردات التي تحدث في قیادته
. األسبوعیة في الریف لمراقبة المبیعات وطبیعة البیع والشراء والحصول على الضرائب

ًعین حاكما على قسنطینة ّإلى جانب المهام التي أسندت إلى حمودة بن لفقون لما  ّ
ٕواقلیمها أعطاه فالي صالحیة تعیین القیاد والشیوخ حسب العادة القدیمة، فاحتفظ بمراسیم 
ّالتقلید والتشریفات التي كانت سائدة في عهد الحاج أحمد باي، فقد حددت المادة التاسعة من 

یقول فالي في ثوب الشرف الذي یتحصل علیه القیاد والشیوخ، 1838سبتمبر 30مرسوم 
ًلم أغیر شیئا في عادات وعرف البایلك، وظلت مثلما كانت علیه في عهد : "... هذا الشأن ّ

1. C.A.O.M. : Valée au ministre de la guerre : 27 janvier 1838
2. C.A.O.M. : Valée au ministre de la guerre : Alger, 10 mars 1838
3. C.A.O.M. : Valée au ministre de la guerre : 27 décembre 1838
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فقد كان یقوم حمودة بتوزیع البرانس والقنادر باسم فرنسا على أهم . 1..."الحاج أحمد باي
نهم القیاد، ًالشیوخ والقیاد، واستند فالي أیضا مثل العثمانیین على األعیان الذین كان یختار م

ّیضمن مولد وثروة وقیمة الرجال سلطة غیر قابلة للنقاش على إخوانهم في الدین : "... فیقول
لذا عمل فالي بعد احتالله . 2..."ّوهكذا فال یمكن أن یكون والؤهم ووفاؤهم لفرنسا محل نقاش

بصفتهم ممثلین ّلمدینة قسنطینة أن ال یتم تعیین قیاد غرباء عن القبائل التي كانوا یدیرونها
.للحكم البایلكي السابق

:ومن هؤالء القیاد الذین عینهم حمودة بن لفقون حسب الطریقة التقلیدیة نجد
.برنوس إلى أحمد بن الشریف شیخ أوالد ریغة

.برنوس إلى اآلغا بوزیان بن العلمي
.برنوس إلى ابن هني قاید عامر الغرابة
.مةبرنوس إلى العربي بن عون قاید التالغ

.برنوس إلى العربي بن العلي قاید عامر الشراقة
.برنوس إلى ابن العطار قاید میلة

.برانیس إلى شیوخ الحراكتة
.برنوس إلى قاید العزل

.برنوس وقندورة إلى شیخ زواغة
.برنوس إلى القاید أحمد بن هني

.برنوس إلى قاید أوالد داود
.برنوس إلى قاید سدراتة
.تةبرنوس إلى شیخ سدرا

.برنوس إلى قاید العشور
.برنوس إلى شیخ ابن عز الدین

ّكما تقلد برنوس التنصیب محمد الصغیر بن فرحات بن مراد في منصب قاید على 
ّ، كما عین على قبیلة أوالد عبد النور التي 3ًالذي كان قائدا علیها في السابق" قرفة"قبیلة 

1. C.A.O.M. : Valée au ministre de la guerre : 27 décembre 1838
2. C.A.O.M. : Valée au ministre de la guerre : 4 octobre 1838
3. C.A.O.M. : Valée au ministre de la guerre : 27 janvier 1838
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واحد؛ فقسمت إلى سبع مشیخات في جمعها الحاج أحمد باي في ثالث مشیخات تحت قاید
الحاج أحمد بن زكري؛ وهو : من األعیان علیها، وهم على التوالي" قیاد"عهد فالي، ووضع 

ّمن أعیان قسنطینة كانت عائلته تتقلد منصب باش سیار وباش سایس، ثم من بعده محمد 
لعائالت التي أحمد من ابوعزیز بن قانة أحد أفراد عائلة شیخ العرب، ثم صالح بن بابا 

1839ّ، كما قلد الجنرال نیغریي برنوس القیادة سنة 1د المناصب في قبیلة الزمولكانت تتقل

ّالسعودي بن عالل الذي كان قائدا سابقا على قبیلة بني مهنة السواحلیة في عهد الحاج  ً ً ّ
ًدا علیها ًأحمد باي، وعین الشیخ بوروبي قائدا على قبیلة بني مهنة الجوابلیة التي كان قائ

.2ًسابقا
ّكان كل أولئك الشیوخ والقیاد الذین ذكرناهم أعاله یتقلدون نفس المناصب في عهد  ّ
الحاج أحمد باي الذي كان یختار القیاد من بین صفوف العائالت المخزنیة الكبرى، فأسند 

ًه قایدا الماریشال فالي إدارة شؤون قبیلة الحراكتة لصالح بن علي بن بوزید الذي أصبح بموجب
ًللحراكتة، كما عین أحمد باي بن شنوف من عائلة بن شنوف الشهیرة قائدا على األوراس  ّ ّ ّ

.ًوالزاب الشرقي التي كان شیخا علیها في السابق
بذلك تعتبر القیـــادة من أهم العناصر األساسیة في مفهومیة النظام الفرنسي الجدید 

ّماري على حد السواء من حیث أنها تؤكد ّوفق منطق فالي المنظر وقائد الجیش االستع ّ ّ
.المركزیة التي هي أساس النظام البایلكي

أراضي العزل. ج
ّمن حیث أن معظم " مفهومیة مؤسسة أراضي العزل"اعتمد الماریشال فالي على 

أراضي العزل كانت تمثل دائرة حول عاصمة القیادة قسنطینة، كما تنتشر في المناطق 
تبرز أهمیة أراضي العزل في كونها تشتمل على أحسن وأخصب . 3قلیمالقریبة من مدن اإل

1. Féraud (Ch.) : Notice sur les Ouled Abdennour, RSAC, 1864, pp.198, 199
2. Féraud (Ch.) : L’histoire de Philippeville, RA, 1875, p.99

.ببحیرة فزازة المحیطة بمدینة عنابة تحت قیادة بلقاسم بن یعقوبففي عنابة توجد أراضي العزل . 3
Féraud (Ch.) : Histoire de Bône, R.A., 1873, p.9

.من ضرائببید األتراك معفیة كانت أراضي العزل الموجودة بهذه المدینة: تبسة
Emerit : Les tribus privilégiées, p.41

.سیطر أعضاء حكومة الباي على معظم األعزال وأراضي الدولة بساحل سكیكدة
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أراضي البایلك، وتشمل الملكیات الكبیرة، توجد على أراضي سهلیة ذات موقع استراتیجي، 
.1تتوفر على مصادر كبیرة من المیاه  فكانت المصدر األساسي للحبوب للبایلك والوصایة

ًعزل تابعا للبایلك، 114ّالدار حیث كان یسیر ًكان عزل بایلك قسنطینة تابعا لقائد 
یرجع الفضل في تكوین هذه ،2عزال مخصصة للجباري كانت تخضع لرقابته104كما أن 

.3صالح بايالمؤسسة إلى 
ًتعود هذه الملكیات المتنوعة في أصلها إلى األراضي المصادرة التي كانت ملكا  ّ

القوة العسكریة، ذلك ما قام به صالح باي بالنسبة ّللقبائل وتمنح للعشائر التي تمد البایات ب
وجعلها أراضي عزل ) هكتارا597(لقبیلة عامر الشراقة التي صادر ثالثة أرباع مساحتها 

، وقد وقع األمر 4ّلدرجة أنها أصبحت تسمى ببالد صالح مانحا إیاها لرجال المخزن واألعیان
من أراضیها و منحت لقبیلة بني نفسه لعدید من قبائل سكیكدة  التي صودرت مساحات

.5ّمهنة التي رفعت بذلك  إلى قبیلة مخزنیة
دأب البایات على منح أراضي العزل لكبار موظفي البایلك بصفة راتب لكبار 
ًالموظفین فكل موظف یمنح حق استغالل إقطاعات واسعة تضم عددا من القبائل تتناسب 

فة یدیر تسع قبائل تدفع له حقوق المناسبة ًطردا مع رتبته مقابل ضریبة سنویة، فالخلی
1000ّالسعیدة أثناء تعیینه ویقبض من شیوخ تلك القبائل حقوق تعیینهم  ثم یدفع للبایلك 

.6بوجو
بني مهني،  بالد بني غضبان، بني عربون، الطیب بن عاید، : ًعزال14ّمن ذلك أن 

د ابن عبید، بالد ابن زاوي، بالد بن بجاوي، العیفة بن سلطان، ابن حصیدة بوسعید، بال
ًالعباس بن قنطوش، الفالیسي، علي دراج، مسعا كشلي، ابن سعد اهللا شكلت جزءا من قیادة  ّ

Féraud (Ch.) : Histoire de Philippeville, p.52
189، 188المصدر السابق، ص ص:إیف الكوست. 1

2. AMGH 228 : p.3, 4
3. Ibid., p.5

، دبلوم الدراسات المعمقة، 1837-1792ًالریف القسنطیني اقتصادیا واجتماعیا في أواخر العهد العثماني :القشاعي. 4
129، ص1983الجزائر، 

5. Féraud (Ch.) : Histoire de Philippeville, R.A., 1885, p.99
6. AMG H 228 : p.5
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، 1أوالد داود وعلى رأسها وضع شیوخ یتبعون تارة لقاید وتارة لباش سراج  وتارة لباش مكاحلي
یات استغالل بعض المناطق وأحیانا تمنح لألسر المحلیة والمرابطیة، فعندما ال یستطیع البا

ًالتي تفلت من ید البایلك وبخاصة المناطق الجبلیة فدائما ما یمنحها إلى قسم تابع لتكوین 
.حزام أمني

ّحولت إقطاعات غنیة في بایلك قسنطینة إلى نسل لفقون بصفتها حبوسا، فسبطرت 
وقسنطینة، )ًزیغود یوسف حالیا(على مساحات واسعة حول المدینة خاصة بین السمندو 

یدخل ضمن هذا الصنف أراضي أوالد جبارة ببني ولبان التي منحت للعائلة فاستولت علیها 
.2على سبیل التأبید

والشيء نفسه بالنسبة للمرابط سي بلقاسم بوحجر والشیخ الزواوي والمرابط بغریش 
في أواخر ": بالقل كانوا یتمتعون باستغالل أراضي العزل الممنوحة من البایات لدرجة أنه

القرن الثامن عشر كانت البایلكات الثالثة محاصرة بهذه الملكیات التي أصبحت مناطق 
، أما بالنسبة لشیوخ العشائر نجد أن أسرة بن قانة استفادت من 3العبور بین المدینة والریف

، ومحمد العربي بن عیسى أخو علي بن عیسى الباش 4أراضي بالسقنیة جنوب قسنطینة
.5له أرض عزلیة بعامر شراقةحمبة منحت 

كانت هذه األراضي بید السلطة المركزیة فاستغلها البایلك أداة لتكوین قوات مساعدة 
للجیش النظامي، حیث تقیم علیها القبائل المتحالفة مع النظام ممثلة في قبائل الزمول 

اعدة اجتماعیة والدوایر، كما كانت تمنح لموظفي البایلك واألسر الشریفیة المرابطیة لخلق ق
.من هذه العائالت متحالفة مع سلطة البایلك

ًالعزل مهم جدا في بایلك الشرق، فقد جعل من مقاطعة قسنطینة أول منطقة منتجة 
، فیبدو عزل قسنطینة بعد إعادة تشكیل عشائر الشرق الجزائري 6للحبوب للبایلك والوصایة

DEA)من طرف بجاجة  ًشاسعا جدا، فهو یمتد م(1974 ن الغرب إلى الشرق من حوض ً

1. Maguelonne (J) : Monographie et historique de la tribu des Sellaoua Kherareb, Op.
Cit., p.155
2. Nouschi : Enquête, Op. Cit., p.81
3. Kamel Filali : l’Algérie mystique, Op. Cit., p.13

165جمیلة معاشي، المرجع السابق، ص. 4
5. ACC PV 14 : p.18

189-188إیف الكوست، المرجع السابق، ص ص. 6
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ّلینزل كشریط ضیق إلى الشمال نحو سكیكدة وما ) منطقة قالمة(فرجیوة إلى سهل سیبوس 
. 1جاورها

سیناتوس "ًالتي أنجزت تطبیقا لـ 1867وحسب السیدة بن معطي فإن إحصائیة 
هـكتارا  لبایلك149993ّتبین أن أراضي العزل تمثل (Senatus Consulte)" كونسلت
.2قسنطینة

فأراضي العزل هي اإلقطاعات التي تتواجد حول عاصمة البایلك والمناطق القریبة 
، وقد ظلت هذه 4، كما تنتشر في المناطق القریبة من مدن اإلقلیم3من المدن اإلقلیمیة

.المساحات أراضي بایلكیة
مة ّضمت أراضي عزل بلز5هكتارا 14064ّاقتطع البایلك للزمول مساحة تقدر بـ 

حتى یستفید من قوة هذه 6هكتار1082هكتار وأراضي عزل الزوي التي تقدر بـ 12982
في كل سنة تصل القبائل الصحراویة إلى "... خیال، 3000القبیلة التي كان عدد فرسانها 

الجهات القریبة من عاصمة البایلك قسنطینة؛ فال یسلم من فسادهم من الحقول المزروعة إال 

1. Abdelkrim Badjadja : Cartographie agraire de l’est algérien à la fin du XIXe siècle,
DEA, Constantine, 1974
2. Manouba Benmati : Hamana de la tribu à la révolution agraire, les statuts fonciers
dans l’est algérien, approche cartographique, Thèse du 3e cycle, Université Montelier,
1985, p.21

.أنظر العزل بالمناطق القریبة من المدن اإلقلیمیة. 3
:عزل القالة، أنظر

Féraud (Ch) : Histoire des villes de la province de Constantine, La Calle, Alger,
Assoiciation Bouners, 1877, p.43

:ظرعزل عنابة الذي یوجد تحت قیادة بلقاسم بن یعقوب، أن
Féraud (Ch) : Document pour servir à l’histoire de Bone, R.A., 1873

:عزل سكیكدة، أنظر
Féraud (Ch) : Documents pour servir à l’histoire de Philippeville, R.A., 1875

.بففي غیابه توجد أراضي العزل ببحیرة فزازة المحیطة بمدینة عنابة تحت قیادة بلقاسم بن یعقو. 4
Féraud (Ch.) : Histoire de Bône, R.A., 1873, p.9

.كانت أراضي العزل الموجودة بهذه المنطقة بید األتراك معفیة من ضرائب: تبسة
Emerit : Les tribus privilégiées, p.41

.إن أعضاء حكومة الباي كانوا یسیطرون على معظم العزال و أراضي الدولة بساحل سكیكدة
Féraud (Ch.) : Histoire de Philippeville, p.52
5. Luis Rin : Le royaume d’Alger sous le dernier Dey en 1830, Alger, Adolphe Jourdain
éditeur, Alger, 1898, R.A., 1898, p.131
6. ACC PV 283 : (Zmoul), pp.9-11
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.1"النزر القلیل
ّكما كانت هذه القبیلة تقوم بحراسة الممرات الجبلیة لنواحي باتنة وتعمل لیبقى طریق 
ًبسكرة مفتوحا أمام تحركات الحامیات العثمانیة، وتشرف عائلة بن سدیرة على مراقبة كتلة 
ّبلزمة التي تراقب السفوح الشمالیة لألوراس، أما الجهات الغربیة لألوراس فهناك مخزن بن 

. 2الذي یقوم بمراقبة القبائل القویة ألوالد سلطان الجبلیةدایخة
ًوبذلك تشكل هذه القبائل المقیمة على أراضي العزل حزاما جغرافیا وأمنیا للبایلك من  ً ً

كما كانت تمثل قبیلة قرفة الحدود الفعلیة والحزام الجغرافي من الناحیة . الناحیة الجنوبیة
نهایة النطاق اإلداري للبایلك، تدیر دائرة مخزنیة عدد الشرقیة، وهي قیادة مخزنیة تشكل

ّ، وهي حزام أمني للبایلك من الخارج، كما ثبت البایلك بالناحیة الشرقیة 3فارس200فرسانها 
دوایر الزناتیة على أراضي عزلیة اقتطعت من أراضي قرفة كانت مكلفة باألمن ومراقبة 

1000خل، وعدد فرسان قبیلة هذه الدوایر یقارب المراكز المالیة، فهي شریط حمایة من الدا

.4خیال
فبوزیان العلمي الذي . كما كانت تمنح هذه األراضي لألعیان وكبار موظفي البایلك

ّتولى منصب آغا الدایرة تحصل على عزل أخذ تسمیته ببالد بوزیان، وسي بونوارة تحصل  ّ ّ
.طلق علیهم نفس االسم الكرغليبلد بوسطانجي أ. على بالد أخذت تسمیته ببالد بونوارة

منحت عین حجر، طالة عامر، شال الفتنة، عین لقبال، هنشیر الباي إلى سي 
بلبجاوي قاید الدار من طرف الحاج أحمد باي فكانت أراضي هذا العزل مقتطعة من أراضي 

.5عامر الشراقة
ها النظام لقد كانت مؤسسات المخزن والقیادة والعزل تمثل األعمدة التي یرتكز علی

ٕالبایلكي كبعد جغرافي واداري وجیوستراتیجي مؤمن للبایلك وعازل للقبائل المستقلة وشبه 
.المستقلة

1. AMGH 228 : Op. Cit., p.15
271سعیدوني، المرجع السابق، ص. 2

3. Luis Rin : Op. Cit., RA 1899, p.132
4. AMG H 228 : p.6
5. ACC PV 14 : p.22 et suivantes.
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التحوالت اليت طرأت على املؤسسات البايلكية يف عهد املاريشال فايل. 3
ّفي هذا االتجاه نفسر القرار الذي اتخذه الماریشال فالي الذي حول بموجبه أراضي ّ

ّالبایلك المحیطة بعاصمة القیادة إلى فرع من الموارد العامة، هادفا من وراء االستیالء على 
. هذه المؤسسة منح فرنسا إمكانیة تأسیس مستعمرات استیطانیة للمهاجرین األوروبیین

ّكما مس هذا القرار أراضي العزل التي كانت في العهد العثماني تستقر علیها قبائل 
ّالزمول والدوایر، بذلك جرد هذه القبائل من القاعدة األساسیة التي كانت تعتمد علیها وهي 

ّوأصدر قرارا آخر أعاد بموجبه تشكیل المخزن، لیس على الطریقة العثمانیة وانما . األرض ٕ
.إنشاء قوات مساعدة خارج القبیلة المخزنیة النائیة عن التنظیم الفرنسي

ّیتعلق بقبائل المخزن التقلیدیة بقدر ما یتعلق باستثمار القیمة كان األمر عند فالي ال
ّالحربیة ألولئك الفرسان الذین ینتمون إلى القبیلة، غیر أن إدماجهم تم عن طریق التعاقد  ّ
ّالحر مقابل مرتب یومي مع االحتفاظ بأسلحتهم وهیاكلهم التقلیدیة خارج الجیوش الفرنسیة، 

َّوضمت بصفتها  قوات مساع ّدة  مثلما كان الشأن في السابق في الصبایحیة أو الخیالة، أو ُ
.قوات احتیاطیة في الصبایحیة اإلضافیین

وبذلك استعملت هذه القوة من الفرسان قوة مساعدة للجیش الفرنسي وشریطا مؤمنا 
لالستیطان، كما مس القرار كتائب القبائل، حیث كان هناك بعض القیاد برتبة شیوخ أقل 

ّن شیوخ القبیلة المستقلة مثل شیخ قصر الطیر، وشیخ األوراس، وشیخ بلزمة، وشیخ ًشأنا م
ّالحراكتة یمارسون صالحیاتهم بمساعدة فرسان من القبیلة معروفون بالمزارقیة فجرد هؤالء  ُ
ًالشیوخ من قوتهم وضمت قواتا مساعدة للجیش الفرنسي إلضعاف رؤساء األهالي المحیطین  ُ

.بعاصمة القیادة
هكذا تمحور الهدف االستراتیجي لمشروع الماریشال فالي حول نقطتین أساسیتین و

ٕتفكیك القبیلة واضعاف رؤساء : ّاستقرت علیهما جمیع المشاریع االستعماریة الالحقة
.األهالي
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رابعاًـ البعد االقتصادي واملايل يف مشروع املاريشال فايل

فالي في بایلك قسنطینة أبعاد عن لمشروإضافة للبعدین اإلداري والجغرافي فقد كا
اقتصادیة هامة تخدم كلها مصلحة االستیطان الفرنسي في أجود األراضي البایلیكیة أو ما 
كان یعرف بأراضي العزل التي انتزعت من مالكیها لتمنح مجانا أو بأسعار رمزیة للوافدین 

.الجدد

يلكيةعمرين بأراضي العزل الباامللتوطنيمشروع فايل . 1
ًلعبت الدولة الفرنسیة دورا أساسیا في إقرار وسیر النظام االستعماري، فقد أشرفت  ً
على التشریع النتزاع األراضي من أصحابها التقلیدیین وعلى توزیعها على األوروبیین، 
ولتحقیق هذا المشروع عملت على افتكاك األراضي من القبیلة عسفا، بینما تنازلت عنها 

ًهكتار مثال تم التنازل عنها 600لة قصوى، فأرض شاسعة مساحتها لألوربیین بسهو
.لمضارب واحد لیست لدیه األموال الالزمة والقصد من فالحتها

ّوهكذا فإن الشروط المتنازل بموجبها عن األراضي لم یحدث االلتزام بها بل بقیت 
ّاألرض بورا وغیر مستغلة في الرعي، فقبل العهد الفرنسي كان تبویر ّ األراضي إراحة لها ً

ّوتجدد خصوبتها باستغاللها في الرعي، وبالتالي نالحظ أن الفرنسیین في عهد فالي كسروا  ّ ّ
ّتخصیصها الرعي –إراحتها–زراعة األرض : ّالحلقة الفالحیة المكونة تسلسال طبیعیا من

ّورة من ّلموسم أو أكثر، من خالل منع المعمرین والمضاربین األهالي من رعي األرض المب
ّطرفهم، األمر الذي شكل عائقا قویا أمام نجاح مشروع األرض الفرنسي من حیث نقلها مثل 

.األهالي من العهد العثماني إلى العهد الفرنسي
:كانت األرض في العهد العثماني تتكون من عدة أنواع

أراضي العرش.أ
بیلة، غیر قابلة للتصرف هذه األراضي مشاعة بین أفراد الق،أو الملكیة العامة للقبیلة

من هاال یحق لشیخ القبیلة انتزاع؛ أي1والهبة وغیر ذلكفیها بأي شكل من األشكال كالبیع 

205الجزائري في العهد العثماني، صالمجتمع: العید مسعود. 1
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أصحابها إال في حالة تخلي األسرة أو هجرتها أو انقراض الذكور من أعضائها، وفي هذه 
.1نفس العائلةالحالة یعاد توزیع قطعة األرض على أبناء 

ستغل من القبیلة بسعته وتخصیص معظم مساحته للرعي، یدخل یمتاز اإلقلیم الم
، فإقلیم القبیلة محدود 2ضمن هذا النوع من األراضي معظم أراضي قبائل الشرق الجزائري

ّومقسم فقط بین أبنائها األمر الذي یشكل حق القبیلة على إقلیمها المستغل ّ :بالكیفیات التالیةّ
.إلى ملكیة جماعیةهلتحوییمكنائالت الكبیرة الجزء من األراضي ملكیة تابعة للع-
في ّال تكون إالالغابات ووتجدید الخصوبةالرعيبغرض األراضي المتروكة لالستراحة-

.حالة ملكیة جماعیة
.األراضي المزروعة من قبل الفرقة التابعة للقبیلة ملكیة خاصة بها حتى الحصاد-

، كما تعترف بها ّبالتقادممعترف بها للقبیلة اعیةالجمالملكیةالحاالت الثالث من هذه 
.3ّعلى حد سواءالقبائل المجاورةوالحكومة 

أراضي امللك. ب
كانت منتشرة في المناطق ذات الكثافة العالیة مثل جبال القبائل والمناطق ذات 

یع ّ، وأساس الملكیة الخاصة قوامه التصرف فیها بالب4فحوص المدنالكثافة المتوسطة مثل 
ّوالشراء، على أن الریف عرف الملكیات الكبیرة الخاصة، تتركز بالخصوص في أیدي  ّ ّ

.5األرستقراطیة من أبناء األتراك والكراغلة وشیوخ العشائر الكبیرة
تفصل بینها وبین سیاجاتز هذا النوع من األراضي عن أراضي العرش هو ّما میو

ًالملكیات األخرى، یملك أصحابها أحیانا حججا الشائع غیر وهو ، تهمامكتوبة تثبت ملكیً
المتواصلةفإن الشهرة كانت كافیة للشهادة على حق الملكیة بالحیازة ،بالبایلك أیام العثمانیین

.6ّالملكیات غیر الموثقة كتابیاتلك لألرض، وبالتالي ال یجرؤ أحد على التشكیك في صحة 

1. Nouschi : Op. Cit., p.96
2. Ibid., p.96
3. Eugène Daumas : Mœurs et coutumes de l’Algérie, Sindbad, p.34

191- 187الجزائر بین الماضي والحاضر، ص:إیف الكوست. 4

203المرجع السابق، ص:العید مسعود. 5
6. Nouschi : Op. Cit., p.54
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أراضي البايلك. ج
:ن من حیث األصللهذا النوع من األراضي مصدرا

عبارة عن األراضي المصادرة والمبتورة العقب، أو عند ترحیل السكان المقیمین علیها -
.1ألوامر القیادةالمتناعهم عن تسدید الضرائب أو عصیانهم 

. أو التي یملكها البایات وأسرهم، أو ما یطلق علیها بأراضي الفحص-
ًنالحظ أن قسما كبیرا من األراضي المحیط ً ًة بقسنطینة اختیرت إلقامة البایات ومقرا ّ

ً، متأتیة عن طریق الشراء، منها مثال الباي "ملك البایلك"لبایلك الشرق یطلق علیها مصطلح  ّ ً
ّ؛ الذي تخلت له أسرة بن جلول عن ممتلكاتها في شعبة )م1747- ه1159(بوحنك 

سیدي محمد ، وكان صالح باي یملك أخصب األراضي منها2عن دینًالرصاص تعویضا 
) 1837-1826(وخاصة آخرهم الحاج أحمد باي ،3الغراب، وعجالت وساقیة الروم وغیرها
.4األوجاقالذي ارتكز على قوات محلیة أكثر من 

أراضي الوقف.د
من الدینیة الفئة القائمة على الشؤونكان قسم كبیر من التراث العقاري بین أیدي 

.شرعيقبل شخصیة معنویة ذات تنظیم ر من ّسیتاالنتفاع واالستغاللحیث
ملكه لصالح شخصیةیًص شخص ما شیئا ّخصیس وّكریعقد ّیتأسس الوقف بواسطة

تتمتع به، ولكن دون أن تملك الحق في التصرف في هذا الشيء)وجه الوقف(أخرىمعنویة
.بالبیع والمبادلة أو تحویل الوقف

ّعینه الواقف ی)ناظر(قبل وكیلكانت مؤسسات األوقاف تدار منفصلة ومستقلة من 
وینفقها ، ومن أجله تم تكلیفه لیتلقى المداخیل عن األمالك العقاریةبموافقة القاضي والعدول

.ّفي األوجه المحددة بوثیقة الوقف
.وقف خاص، ووقف عام: أراضي الحبوس إلى نوعینتنقسم

1. Acte du troisième congrès de l’histoire et de la colonisation du Maghreb : Oran, 26, 27
novembre 1983, Tome 1, Université d’Oran, p.21
2. Vayssettes : Op. Cit., pp.167-168
3. Mercier : Op. Cit., p.298
4. Abdeljalil Temimi : Le Beylik de Constantine, Op. Cit., pp.60-61
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الخیریة التي تشرف إلى المؤسساتوجه الوقفیؤول في حالة انقراض :الوقف الخاص-
ّإلعادة توجیهه في وجه آخر ولیس للعقب إن وجد إال اإلشراف ما لم على أعمال البر

.یتناقض مع وجه الوقف
قد وغیرها، فیعود ریعه على المساجد والزوایا أو على العائالت المرابطیة:الوقف العام-

.ألراضي الموقوفة علیهاكانت األسر المرابطیة تستأثر بالتدریج وبمضي الزمن بریع ا
رها ّقد قدفالمساجد والزوایا بصورة خاصة، ّالوقفیة توجه إلىاألراضي أكثركانت

هكتار بما في ذلك بأكثر من سبعة مالیین1830الفرنسیون بعد احتالل الجزائر عام 
.الوقف معفى من الضریبة، والمنقولة كالماشیة وغیرهاالممتلكاتالمباني و

أراضي ف،األوقاف تختلف حسب الجهة التي أوقفت علیها تلك األراضيكانت إدارة 
نهم شیوخ الزوایا، أما ّیدیرها وكالء یعیحیث الكثرة من األراضي الموقوفة، تالزوایا مثل

ین ن أفرادها من المذهبّاألراضي الموقوفة على المساجد فقد كانت تتقاسمها إدارتان یعی
، تتولى إدارة شؤون المساجد التابعة لهاوقوف علیها بحسب الجهة المالحنفي والمالكي 

یشرف وكیل أعلى على األمالك الموقوفة على المساجد التي تتبع دائرة المذهب الذي ینتمي ف
.مباشرةإلیه، كما كان ألوقاف كل مسجد ناظر یتبع الباي

وقد قامت سلطات االحتالل بعد استیالئها على الجزائر بوضع یدها على أمالك 
أمالك الوقف، والجدیر بالمالحظة أن األراضي بجمیع أنواعها في إقلیم ومن خاللهالبایلك ا

قسنطینة في عهد الماریشال فالي لم یحدث بها أي تغییر باستثناء عنابة وضواحیها القریبة 
.18411ظلت بید أصحابها من القبائل حتى عام التي 

الضرائب. 2
ايلكي العثماين والفرنسي من منظور فايلأسس الضريبة بني العهدين الب. أ

ّشدة ًمن السكان اعتبارا من ستخلصها من العسیر ترتیب الضرائب التي كان البایلك ی
ّالعائدات حدأنواع ًل تراكما من ّوالحقیقة أنها كانت تمث،عهاّتنو وهي ،دت على مر السنینُ

. حاب الحرف والوظائفع إطار الذین یدفعونها من الجیش والقبیلة وأصّمتنوعة بتنو
ما ّمراجعة كلّر باستمرار، ومحلّیتغیّظل ل علیه من الضرائب ّوالمالحظ أن مجموع المحص

1. André Nouschi : Op. Cit., p.174
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ًة، غیر أن الضعیف واألكثر خضوعا هو الذي یدفع ّلطة والرعیّرت موازین القوة بین السّتغی
.أكثر

وعاداتهاالقبیلةتترك امتیازامع دفع الضریبة االلتزام بحكم البایلك على الوالء وقام
ّ، لذلك فالضریبة هي حجر الزاویة في مفهومیة البایلك؛ حیث أن 1االلتزامضمانا لبقاء ذلك 

ّالضرائب المقدمة مباشرة لحكومة الباي تدل على الخضوع الالمشروط، وامتناع القبائل عن  ً ّ
ًدفعها یعتبر عصیانا واعالنا للثورة .كزیة الضرائب، ومن هنا كان البایلك یعمد إلى مر2ًٕ

ّتوضح، كما هذه القاعدةح ّوالصغیر توضّإن الضرائب المتمثلة في الدنوش الكبیر
إدراكا منه عمل فالي على تكریس هذا المبدأ في إخضاع القبائل، وقد عالقة البایلك بالقبائل
إن اشتراط الضریبة هو العالقة الحقیقیة التي تظهر من خاللها... : "ألهمیته؛ حیث یقول

.3...."الفرنسیةالسیادة 
... : "، یقولعلیه نظام البایلكّتأسسلم یخرج فالي عن النظام المالي السابق الذي و

بلن لجبایة الضریبة وال باستیراد نظام المحاسبة الفرنسیةّإن األمر هنا ال یتعلق بنظام مقن
استعمال بللقادة یجب استعارة األشكال البسیطة المعمول بها في جمع الضریبة، والسماح

عن یكفي اإلدارة الفرنسیة االعتراف بالشیخ وحده مسؤوال. ..الوسائل المتعارف علیها
نابعة ة ّهذه األفكار العامف... الضریبة، وال تتدخل السلطات الفرنسیة إال حسب قانون البالد

د لبالاأثبتت فعالیتها عند القوى األوروبیة لدى احتاللها فقدسلطة الخبرة، من 
ال یمكننا أن نفكر في إعادة بناء مجتمع یعیش على تقالید "... :ویضیف، 4..."اإلسالمیة

. 5..."ضاربة جذورها في أعماق التاریخ، فیجب أن نقبلها واالستفادة منها من أجل قضیتنا
المعتمد في ّالفرنسي المعد للجزائرتعدیل في النظام الماليّأيفاليوبذلك لم یدخل

القبائل التي كانت ال تثق إال في شیوخهالخضوع تلكاضمانالعثماني ایلكي النظام الب
.مستهدفا الخضوع والضریبة بنفس القدر على خالف العثمانیینامالیاموردبواسطة جعلها 

،الشیوخأولئكوبالتالي لم یكن فالي یستطیع الحصول على شيء دون وساطة 
الفرنسي بفرنسا فضال عن المالياالحتیاج ع االستعماري متالحم مروعوبخاصة أن المش

1. Boyer : La vie quotidienne, Op. Cit., pp.100, 101
2. Tal Shuval : La ville d’Alger, Op. Cit., p.79 et suivantes
3. C.A.O.M. : Ministre de la guerre à Valée : le 10 octobre 1838 E145
4. Ibid.
5. C. A.O.M. : Ministre de la guerre à Valée : Paris, le 27 Décembre 1837 E140
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، كما سبق توضیحه باإلحصائیاتعلى المیزانیة الفرنسیةعبئا متعاظما أضحتالجزائرّأن
... : "، یقول فاليل في اإلبقاء على النظام المالي القدیمّتمثفي نظر فاليفالحل األمثل

تظهر من خاللها السیادة الفرنسیة التي وهكذا فإن اشتراط الضریبة هو العالمة الحقیقیة التي
مصاریف، كما تفید كثیر بها السیاسة تفید العمل العسكري بتوفیر قوات مساعدة دون ّتتطل

رها وتساعد على ترعرع وازدهار القوة الفرنسیة بدون تكالیف ّاإلدارة بالمؤن التي توف
.1..."تذكر

ًن حاكما على أهالي إقلیم قسنطینة ُّوبعد احتالل مدینة قسنطینة، عین حمودة بن لفقو
ّمهمة استخالص الضرائب من أهالي اإلقلیم مثلما -ّإلى جانب المهام األخرى-وأسند إلیه 

ًكان الشأن في العهد البایلكي، فطبق حمودة النظام الذي كان سائدا في العهد األخیر من  ّ
ة التي كانت تستخلص لصالح الحكم البایلكي بإقلیم الشرق، وحتى العوائد والضرائب اإلضافی

.2الباي كان یلزم القبائل بدفعها
بعد عام من 1838سبتمبر 30وقد قام الماریشال فالي خالل تنظیمه لإلدارة بمرسوم 

احتالل قسنطینة بإنشاء مجلس یتألف من الخلفوات وشیوخ القبائل یرأسه القائد العسكري 
في هذا الصدد ، ومراقبة واستخالص الضرائببامكلففقد كان للمقاطعة، وأما مجلس اإلدارة 

شرع في تعیین القیاد والشیوخ على قبائل اإلقلیم الستخالص یورد العنتري أن حمودة 
.3الضرائب كما كان الشأن في عهد األتراك

رائب التي كانت سائدة في عهد الحاج أحمد ّأي تغییر على الضفاليلم یدخلكما 
ّان، وباي دها فالي بعد تنصیب القیاد والشیوخ أن یتعهدوا بجمع أهم الشروط التي حدٕ

الضریبة ودفعها لإلدارة الفرنسیة، وأن الرسوم ال تتعدى الرسوم التي كانت تدفعها القبائل 
.للحاج أحمد

دوا بجمع ّعلى رؤساء األهالي والعشائر الموالین لفرنسا أن یتعه... ":یقول فالي
ا الرسوم فیجب أال تتعدى الرسوم التي كان یدفعها ّأمالضریبة ودفعها لإلدارة الفرنسیة، 

تعدیل في نظام الضرائب ّلم یدخل فالي أيلذلك. 4..."أحمد باياألهالي في عهد الحاج 

1. C.A.O.M. : Ministre de la guerre à Valée : Paris, le 27 Décembre 1837, E140
2. Ernest Mercier : Les idées et les actes du Maréchal Valée, Op. Cit., p.33 et suivantes.

146، 144فریدة مؤنسة، المصدر السابق، ص ص:محمد الصالح العنتري. 3
4. C.A.O.M. : Ministre de la guerre à Valée : Paris, le 27 Décembre 1837, E140
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الضرائب في عهد ّعلما أنوأدواته وأنواع الضریبة التي كانت سائدة في عهد الحاج أحمد، 
المقام األول، والمكوس والرسوم على على األراضي والمواشي في فرضتالحاج أحمد باي

.مختلف النشاطات الحرفیة والجمركیة في المقام الثاني

األراضيرسوم على ال. ب
وبالنسبة ، %5إن رسوم الجمارك من الواردات والصادرات قد حددت بالنسبة لألولى بـ 

.%2للثانیة بـ 
ضرائب األراضي* 
ضریبة الحكر والعشور-

ت إلى أمالكّالقبائل وضماقتطعت من أراضيراضي التي ضریبة فرضت على األ
ّویمثل الحكر بالنسبة للفالحین ثمنا لألراضي التي تمالبایلك، ا للفالحین نهالتنازل عً

فع هؤالء مقابل استغاللها دأن ی، على1األحیانفي غالب ّوالرعيلیستغلوها في الزراعة
وكانت ". أراضي العزل"لكیة كان یطلق علیه الحكر والعشور، وهذا النوع من األراضي البای

وتختلف الضریبة لنظام ،هذه األراضي تمنح لكبار موظفي البایلك ورجال المخزن واألعیان
.أراضي العزل باختالف الفئة التي تستغلها وباختالف المناطق التي تجبى منها

ًلتي تشكل جزءا من ابعة للبایلك واّالتعزال14فبالنسبة لكبار موظفي البایلك نجد أن 
قیادة أوالد داود المخزنیة من قبیلة سالوة الخرارب، وضع على رأسها شیوخ یتبعون تارة لقاید 

فعدا الخدمة العسكریة التي هم مجبرون علیها؛ فإن . وتارة لباش سراج وتارة لباش مكاحلي
فرنك 8ي كل األهالي المستقرین على هذه األعزال الستغاللها یدفعون ضریبة سنویة وه

ًوصاعا من الشعیر وشبكة من التبن على كل جابدة ًسنتیم كحكر، وصاعا من القمح95و
.2)هكتارات10(

كانت تطبق علیها ضریبة الجبري، أوالد داودهناك ستة أعزال من قیادةّكما أن 
بدفع ضریبة تعرف بالجبري وهي ضریبة ایلتزموعلى أن ) الجوابر(وكانت تمنح لألعیان 

، 1تاریخ الجزائر الحدیث، دراسة سوسیولوجیة، ترجمة فیصل عباس، مراجعة خلیل أحمد خلیل، ط: غلولعبد القادر ج. 1
44، ص1981

2. Maguelonne (J) : Monographie géographique et historique de la tribu de Sellaoua
Kherareb, Op. Cit., p.154
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أراضي عزل بالد القشي، مقصبة، بن بوخناسة، وبالد بن غضبان وبالد : یة سنویةعین
.ًصاعا من الشعیر كحكر25ًصاعا من القمح و25بلبجاوي تدفع كل واحدة منها 

صاعات 6تدفع حیث  كانتلضریبة الجبريبدورها توبالد عزل بن زمولي خضع
خرارب سالوة، وكما أشرنا فإن الضرائب لقبیلة ال، هذا بالنسبة1الشعیرمن 6ومن القمح

.تختلف باختالف المناطق التي تجبى منها
فرنك كحكر، 500وأعیان سكان قبیلة عامر شراقة، كانوا یدفعون في كل سداسي 

باإلضافة إلى صاع من القمح وصاع من الشعیر وشبكة من التبن على كل جابدة 
عجز من قبیلة البرانیة الذین استقروا على أما أوالد یعقوب وأوالد عنان وأوالد. 2محروثة

.3ّأراضي العزل والذین شكلوا فرسان قاید الزمالة فقد كانوا معفیین من الضرائب
هذه وهناك صنف آخر من أراضي العزل هو عزیب الغریب الذي كان تمنح

ال تدفع ل برعایة قطعان البایلك، ویطلق علیها ضریبة البقراج، وّاألراضي للقبائل التي تتكف
من الشعیر على الجابدة وصاع4القمحأي صاع من 1/10من الضرائب سوى البقراجقبائل 

.ریاالت10الواحدة كعشور والحكر 
ًوأخیرا القیادات المخزنیة التي كان یطبق علیها نظام الحكر والعشور مثل قبیلة میلة، 

، وساحل سكیكدة التي استقرت على ور، والتالغمة والبرانیة، وعامر شراقةّقبیلة أوالد عبد الن
أراضي العزل فكانت الضرائب التي تجبى منها تختلف باختالف نظام األرض وباختالف 

.المناطق التي تجبى منها
بتوحید هذه 1826ًقام الحاج أحمد باي بعد تولیته بایا على إقلیم الشرق سنة 

ّ، أما5)هكتارات10(ل زویجة فرنك لك23,85ما یعادلده بـّفبالنسبة للحكر حد،الضرائب
جابدة دفع فعلى كل ،من المحصول1/25رها بـ ّفقد،وهي ضریبة على الحبوب؛العشور

ّأما ضریبة. 6بوجو وربع إضافة إلى ضریبة التبن13صاع من القمح وصاع من الشعیر 
صاع ونصف من الشعیر إضافة إلى 12وصاع ونصف من القمح12الجبري فحددت بـ 

1. Maguellonne : Op. Cit., p.154
2. ACC PV 14 : p.22 et suivantes.
3. ACC PV 93 : p.23

94النظام المالي، ص: سعیدوني ناصر الدین. 4
5. AMG : H 228 : pp.3, 4
6. Ibid. p.9
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.العشور على أراضي الملك والعرش، وقد فرضت ضریبة1التبنضریبة 
:الغرامة-

ًكانت تفرض على المواشي بالنسبة للقبائل التي تعتمد في حیاتها أساسا على تربیة 
وقد ،ًنقداأو ما یعادلها غنممن الرأس 300المواشي مثل قبیلة النمامشة التي تقدم للبایلك 

:تم التسدید على ثالث دفعاتبحیث ؛الضریبة السنویة كغرامةدفع أهالي قبیلة قرفة للبایلك
فرنك، والثانیة في الربیع وتعرف 26000بـ ترّاألولى في الشتاء وتعرف باسم الشتویة قد

بـ ترّفرنك، والثالثة في الصیف وتعرف باسم الصیفیة قد12500تباسم الربیعیة بلغ
.2فرنك27500

تدفع غرامة قدرها فقد كانت،ًة نموذجا لهذه الضرائبویمكن أن نقدم قبیلة الحراكت
بوجو مقابل 900رأس من الغنم، وتدفع كحكر 1000فرنك، وتقدم كل ربیع 15000

5000(بسیطة 2000األراضي التي تزرعها، ویدفع شیوخها كحقوق تعیین في الصیف 

.3ح وضیفتهبوجو ویقبض القاید من القبیلة الفرا800وفي الشتاء والربیع ) فرنك
:اللزمة-

كانت تفرض على سكان المناطق النائیة كسكان جبال القبائل وسكان الصحراء مقابل 
ل التي ّقبائل الرحالف،السماح لهم بالتردد على األسواق لشراء الحبوب واستبدالها بمنتوجاتهم

ك والخرفانكمیة كبیرة من الزرابي والحیاللبایلك كانت تقدم ّتأتي لرعي قطعانها في التل
دها نوشي حسب إحصاء سنة ّعالمة على التبعیة، وقد حدعبید من بالد السودانوعددا من ال

:4كما یليبالنسبة لبایلك الشرق 1840
فرنك72000فرنك إلى 36000:الحكرفرنك400000:العشور
فرنك3000: اللزمةفرنك600000:الغرامة

وفق مفهوم فالي البایلكيالقبائلبعالقة السلطة الفرنسیة الضرائبیة* 
الضریبة هي التي تحدد عالقة السلطة الفرنسیة بالقبائل كما كانت العادة حسب كانت 

.التقسیم الجغرافي الجدید

1. AMG : H 228, p.4
2. Maguellonne : Op. Cit., p.155
3. AMG : H 228 : p.28
4. Nouschi : Enquête, Op. Cit., p.109
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ن قایدان لتحصیل ّخالل حكم أحمد باي عیفبالنسبة للمنطقتین األولى والثانیة 
ینتقل هذین القایدین إلى مضارب القبائل . العشور، وكانا معروفین بقاید الشرق وقاید الغرب

.لمعاینة المحاصیل وتقدیرها بالتقریب؛ وهي عملیة تفتیشیة تبدأ في فصل الحصاد
محصلة من العشور موكلة إلى مزارعي البایلك، ویأخذ وكانت عملیة نقل الحبوب ال
بوجو على كل زویجة مزروعة، ویصرف المبلغان 2القیاد واحد بوجو عن كل ملكیة، و

المقبوضان لصالح الصبایحیة التي تصحب القایدین في مهمتهما المذكورة، كما یستفید 
ا الحكر والعشور فإن البایلك القایدین من الباقي ویسلم القایدان محصولهما إلى اآلغا، وعد

، وهناك قاید ثالث 1یأخذ ضریبة التبن التي كان المزارعون یحملونها إلى مدینة قسنطینة
.یسمى قاید عزل البایلك مكلف بإدارة ممتلكات البایلك

فجزء من الجبایة یبقى ...هذا التنظیم للجبایة یتماشى وتقالید البالد... ":یقول فالي
المسؤول األول عن الجبایة، وجزء مخصص لدفع رواتب الصبایحیة لرئیس العشیرة

ال یمكننا هدم هذه العادة فهي الرابطة الوحیدة التي تبقي األعیان مرتبطین ...المساعدین
:ومن الجبایة المذكورة فالقاید المكلف بالجبایة یحتفظ. 2"بقضیتنا

.بربع من الحبوب-
.بنصف من الحكر-

.3خزینة الدولة وینقل من طرف العشائر إلى قسنطینةوالباقي یدفع إلى
أما بالنسبة للسلطة : "ّبجمع الضرائب یقول فاليالقیاد وشیوخ القبیلةوبشأن تكلیف 

والذین على رؤساء ،الفرنسیة فإن استالم الضرائب تتواله طوابیر من الصبایحیة النظامیین
ًن طریق الصبایحیة المنتدبین رسمیا لهذه موا لهم الحساب األول لجبایتهم، وعّالعرب أن یقد

وهذا النظام ...4ت جبایته والصعوبات التي واجهتهمّالمهمة یعرف القادة العسكریون ما تم
یتناسب مع عادات ًالذي كان معتمدا في عهد الحاج أحمد باي، یقول فالي، هو نظام بسیط 

.5"...ّتباعهالذا أمرت بمواصلة العرب

1. AMG : H 226
2. C.A.O.M. : Ministre de la guerre à Valée : Paris, le 27 Décembre 1837, E140
3. C.A.O.M. : Valée au ministre de la guerre : 27 janvier 1838, E 134
4. C.A.O.M. : Ministre de la guerre à Valée : 27 décembre 1837, E140
5. C.A.O.M. : Valée au ministre de la guerre : Alger, 10 mars 1838, E141
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التي استقرت علیها القبائل شبه المستقلة فقد قبل هؤالء طقة الثالثةأما بالنسبة للمن
ةحصرالمنالقبائل المتواجدة بأقالیمهم منالشیوخ التبعیة للبایلك على أساس جبایة الضرائب 

محافظا على الشیوخ أولئكاستقاللیة على فالي أبقىفقد ،في االستفادة من عشر الضریبة
، بل كل شيء بجبایة الضرائبن قیفّ، مكلّوضعهم السابق

ًلخلفاء الذین كانوا شیوخا على هذه القبائل فالشرط األكثر أهمیة حسب الرسوم اّأما
فالمادة الخامسة من المرسوم تفرض على الخلیفیات إلزامیة دفع العشور ،هو دفع الضریبة

شتراك من یجب علیهم إدخال إجمالي العشور واال... : "، یقول فاليوالحكر لحساب فرنسا
ًن من ثلثي الحكر الذي یدفع نقدا یجب أن یصب في الخزینة، ّبن داخل المخازن المكوّالت

معاملةّفي أيّحقّوعن طریق هذا التخلي ال یحصلون على أي...وثلث یترك للخلیفیات
وهكذا أصبح القیاد والشیوخ الكبار یتقاضون مرتباتهم ". ...رون كل نفقات إدارتهمّیتدببحیث

.من رعایاهم
دها فالي بعد تنصیب القیاد لممارسة السلطة على الشیوخ أن ّأهم الشروط التي حدّإن

ي ذالالمقدار ى الرسوم ّال تتعدأندوا بجمع الضریبة ودفعها لإلدارة الفرنسیة، ویجبّیتعه
العرب ال یدفعون سوى الحكر والعشور، وهذه ّ، وأن1كانت تدفعه القبائل للحاج أحمد باي

:كما یليفالي دهاّالضریبة حد
ال یجوز للقاید أن یجبي من السكان : "أنهعلىّمن قانون القیادة تنصالمادة األولى

ثیران إضافة إلى من الزوج ّكلعلى ابة ّالعشر المتعارف علیه والمتمثل في مقیاس عنّإال
.ثیرانن المن كل زوج عاسنتیم40وافرنك26وهو عبارة عن ؛ ى الحكرّالحق المسم

:القاید المكلف بجبایة الضریبة یحتفظ بـ":المادة الثانیة
.ربع الحبوب.1
.نصف الحكر.2

.2"والباقي لفرنسا
ّیمكن أن تستخلص الضرائب المحصلة من الحكر والعشور، فقد كانت أمالك البایلك 

قمح حمولة 2500فرنك و40000عزل مكراة من قبل قاید الدار وعائداتها 114ّتتكون من 

1. Mercier : Les idées et les actes, Op. Cit., p.35 et suivantes
2. C.A.O.M. : Valée au ministre de la guerre : 27 janvier 1838, E134
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عزل للجباري، وكان على عزل جابدة جباري 104ّونفس الكمیة من الحنطة، وقد خصص 
حمولة من القمح ونفس الكمیة من الحنطة، فقد وصل عدد الجابدة جباري المستقلة 12دفع 

.بوجو لقاید الدار2جابدة جباري، وكان على كل جابدة جباري دفع 225في اإلقلیم إلى 
حمولة ونصف من القمح ونفس 2812في اإلجمال فقد كانت أما عائدات الجباري

اإلجمالیة على كل اإلقلیم إلى ) التبن(الكمیة من الحنطة في حین وصلت كمیة القش 
).ًكغ تقریبا50والحمولة تزن (حمولة 10000

ّفرنك، و أما كمیة الجابدة المستقلة في 20000أما حقوق التعیین فقد وصلت إلى 
ألف 25و10000ّقلیم  فقد كان علیها دفع الحكر والعشور المقدر ما بین كل أنحاء اإل

ًفرنك عن كل جابدة تقریبا، ساهمت في هذا االستغالل  قبیلة، وقد بلغت ضرائب 150ّ
20000الحبوب الصادرة عن العشور المجموع من القبائل والملكیات الخاصة والجباري 

.1حمولة من القمح ونفس الكمیة من الشعیر
ّنالحظ أن فالي قد ركز على الضرائب عنصرا أساسیا في نظام الحكم الفرنسي وفق  ّ
المفهوم البایلكي وبعده االقتصادي، إذ قام بإحصاء وجرد كل القبائل التابعة لبایلك قسنطینة 

حیث بلغ 1839((Niel)" نیال"وتحدید القیمة الضرائبیة لكل واحدة منها مثلما جاء به تقریر 
قبیلة التي كانت تدفع الحكر والعشور وال تتعدى رسومها تلك التي كانت 151بائل عدد الق

.تدفعها في عهد الحاج أحمد باي

املكوس والرسوم على خمتلف النشاطات احلرفية واجلمركية. ج
َجمعیات الحرف*  ِ:

رسمف بتحصیل ّأمین مكلحرفن كل صنف من العحق االستثمار ةیقوم بإدار
ما بین نصف بوجو إلى رسمقیمة هذا التتراوح. الحرفة الواحدةأعضاء نماالستثمار 

ّورشة وكل محل تجاريّبوجو واحد على كل كل شهر، ویقدم األمناء تحصیالتهم لقاید في ّ
.الدار

:ًدفع األمناء للبایلك سنویا المبالغ التالیةیإضافة إلى حق االستثمار

1. AMG H 228: p.28
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.ًبوجو سنویا50أمین الحدادین دفع .1
1440بوجو، عالوة على ضریبة فوق العادة مقدارها 50ًدفع سنویا ّبانینأمین الص.2

.ًبوجو سنویا
50ًدفع سنویا ، أمین البرادعیة، وكان علیه اإلعداد المجاني للبرادع الكافیة لبغال البایلك.3

.بوجو
.ًبوجو سنویا100أمین السراجین دفع .4
.ًبوجو سنویا100علیه واجب مالي قدره فرض أمین العطارین.5
بوجو خالل 150مقابل تأمین الدباغین كان علیه أن یدفع كل جلود األغنام التي ذبح.6

.1ستة أشهر
حادات المهنیة التي كانت موجودة في قسنطینة غداة ّاالتّأهمّفإن،2وحسب فیرو
:االحتالل هي كالتالي

.بائعو المالبس بجمیع أنواعها: ابینّالقش-
.عو الخضر والفواكهبائ: َّالفواكة-
.حیث یأتون بها من كل مناطق البالد، بائعو األنعام: بینّالجال-
وكانوا یأتون ،صانعو الصنادیق بأنواعها واألبواب والنوافذ وكل أعمال النجارة:ارینّالنج-

بالخشب الذي یستعملونه من غابات األوراس والقبائل، أما األدوات التي یستخدمونها فتأتیهم 
.المعامل األوروبیةمن 

صانعو المحاریث والمناجل والفؤوس والمعازق والشكائم للخیول والبغال :ادینّالحد-
.ِّوالركاب

حاس الذین یصنعون الصینیات واألباریق والفناجین والقداح وكل ّحرفیو الن:َّالسفارین-
.األدوات المستعملة الحتواء السوائل

یحترفون تشكیل الصفائح المعدنیة ،ًالیهود عمومامن نك،زبائعو أدوات ال:ةالقزادری-
.الفوانیس، واألباریق واألوعیةوصناعة

ِكما یصنعون سریات القذائف التي ،صانعو الدروع ومصلحو األسلحة:التشاقماقجیة-

1. AMG : H 226 : p.5
2. Féraud : Les corporations de métiers à Constantine avant la conquête française,
Revue africaine, n°16, année 1872, pp.452, 453
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ٕیضبطونها مع مدافع مستوردة من إیطالیا واسبانیا وانجلترا یوجد صنف منفصل یدعى ،ٕ
.من الخشب مقابض البنادق والمسدسات وأغماد السیوفارین یصنعون ّالسر

الحیوانات المریضة یعالجونیصنعون حذوات الخیول والبغال واألحمرة، كما : َّالسمارین-
.ِّبكیها

واألحزمة لحمل والهمیانات وحقائب السفرصانعو السروج والجبیرات والجعاب:َّالسراجین-
ُوتحرج السروج بالذهب ، )جوارب جلدیة(والمست ) لفرساننوع من أحذیة ا(ماك ّالمسدسات والت

ًوكان الجلد األكثر طلبا ،والفضة أو بالحریر على الجلد أو على قطع من القماش أو المخمل
بالمغرب، أما خیوط الذهب والفضة والحریر المستعملة من طرف تافیاللتیأتي من منطقة 

؛أشرف الحرفمن تعتبر هذه الحرفة . ن تونسالترزي فقد كانت تأتي من مدینة الجزائر أو م
.أبناء العائالت الكبیرة مزاولتهاعافحیث ال ی

الخاصة بسریجات البغالوالحلفاءالجلدّالبرادع ولوازمها المكملة من صانع:ةالبرادعی-
.والحمیر

بشماق یة الذین یصنعون الجالحذاؤون صانعو أحذیة الرجال، وهناك البشماقهم:َّالخرازین-
یصنعون نًوأخیرا الشبارلیة الذیفي البیوت واألفراح،لنساءتلبسها اوهو نوع من النعال الملونة 

.أحذیة النساء
،غزلن الصوفتٍممتهنو الحیاكة التي كانت ذات رواج كبیر، حیث كانت النساء :َّالحواكة-

.وینسج الرجال أقمشة لصنع سترات وسراویل وألبسة للشتاء
خیاطون یقومون بتفصیل كل أنواع المالبس سواء من القماش أو من یمتهنها :طةَّالخیا-

وغالبیة ،القفاطین للرجال وللنساءوكالسترات الخارجیة والداخلیة ،الحریر أو من الصوف
.ممتهني هذه الحرفة من الیهود

.األسنانیقومون بكل أعمال الحالقة، كما كانوا یقومون بالحجامة ویقتلعون :َّالحفافة-
أنوال النسیج، ومغازل الخیوطحیث یصنعون؛یمتهنون حرفة خراطة الخشب:َّالخراطین-

.ٕواطارات الشرفات والنوافذ
أهم المواد كثیرا،صانعو غرابیل الطحین والكسكس، وهي مهنة غیر مربحة: لیةالغراب-

، وأنواع الحریر،الجلد، جرید النخیل، )َأو السمار(نبتة األسل المستعملة في هذه الصناعة 
.ّمعینة من األخشاب، وغیرها من المواد
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یقومون بدباغة ،زاولوها اغتنواالذینقسنطینة، ألن كل في ًالمهنة األكثر ربحا: َّالدباغین-
.1ویأتیهم قشر الدبغ من غابات األوراس والقبائل. جلود األبقار والماعز والغنم

:ّأنواع المكوس والرسوم* 
في ًبوجو سنویا20000كان مكس المدینة یصل إلى : )المكوسّمحصل(لباب قاید ا-

ل على هذا الرسم قاید الباب، یحصل یتحصیشرف على ، العهد العثمان بقسنطینةأواخر
وقد أعفى ،على حقوق نقدیة وعینیة على بیع السلع والبضائع التجاریة التي تدخل المدینة

.ّرسمذا الالقمح والحنطة والعسل والفحم من ه
وهو قاید بغالي البایلك الذین یقومون بنقل السلع والبضائع، یدفع حق تعیینه : الباش حمار-

.لعّسالًال بّعلى كل بغل یدخل المدینة محم) مكس(ویقبض رسم 
على كل سلعة أو بضاعة ) مكس(رسماى قاید السوق أو رئیس السوق ّیتلق: قاید السوق-

.2ارع حرفهافي أسواق المدن و شوتباع
المكوس على السلع والمواشي في أسواق المدن مثل قسنطینة وعنابة، هذا فضال عن

.أو مكوس األسواق األسبوعیة الریفیة
رقابة ولضمان دوام  تحصیل الضرائب والرسوم المختلفة المذكورة أعاله فرض فالي

أنشأ فلسلطات،بضمان تحصیل ما یدخل ضمن إشرافهم من االقیادّمكلفا ى مصادرهاعل
ومن نائب المقتصد العسكري الفرنسيمجلس إدارة المقاطعة تحت رئاسة القائد األعلى

باستالم حسابات القیاد، ّإیاه ًافّمكل،والخلیفات وقاید الدار) ودة بن لفقونّحم(األهليوالحاكم 
بوضة سجل خاص بالضریبة المقالعملیة الضریبیة بكامل معلوماتها المالیة علىل یسجتو

ًسواء عینا أو نقدا والمنابع التي كان یستعملها قدیما قائد المقاطعة  ً ً ).الباي(ً
م من طرف القیاد إلى ّتسلفقد كانتالمؤونة والمواشي الناتجة عن الضریبةوبشأن 

موها أمام المجلس، أما المال بالعملة یسلم من ّم إیصاالت لیقدّاإلدارة العسكریة التي تسل
ن من الحاكم ّمكوالالبلديیقدمونها أمام المجلسلى الخزینة مقابل إیصاالت طرف القیاد إل

واثنین من أعیان المدینة، یرأسه القائد األعلى للمقاطعة، وفي غیابه یرأسه المقتصد العسكري 

قشي، فاطمة الزهراء، قسنطینة المدینة والمجتمع في النصف األول من القرن الثالث : حول الحرف والحرفیین في قسنطینة، أنظر. 1
شر، رسالة دكتوراه دولة في التاریخ، إشراف محمد الهادي عشر للهجرة ممن أواخر القرن الثامن عشر إلى منتصف القرن التاسع ع

).غیر منشورة(،م1998-ه1419ماعیة، جامعة تونس األولى، الشریف، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجت
2. AMG H 226 : p.5 et suivantes
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ًفا بقبض األموال الواردة من مداخیل المدینة واالطالع على حسابات قاید الباب، والسجل ّمكل
وضع في صندوق بمفتاحین أحدهما یوضع بین یل المداخیل والمصاریف المخصص لتسجی

.1یدي قاید الباب واآلخر بین یدي المقتصد العسكري

يلكية وعلى املتعهدين التجارينيالرسوم احملصلة على تقلّد الوظائف البا. د
ل ومنذ احتال،مدینة الجزائرمعمتمفصلة1830كانت تجارة إقلیم قسنطینة قبل سنة 

ّتحولت بفعل الظروف االستعماریة المستجدةمن طرف الفرنسیینالمدینة تونس، وبعدنحوّ
كان باي قسنطینة ، فقد سكیكدة وعنابةفتمفصلت معانكفأت داخل اإلقلیماالحتاللّتأكد

یشتري البضائع بأثمان منخفضة ویسوقها بضعف األثمان بحیث،یحتكر هذه التجارة
ادرات في عهد الحاج أحمد باي بخمسة مالیین بوجو، یعادل ّقیمة الصرتّالمشترى بها، وقد

فرنك 1,80كان یعادل 1830قبل سنة ، وافرنسیًاسنتیم90بوجو قسنطینة في ذلك الوقت 
.2فرنسي

المداخیل الضریبیة من الرسوم الجمركیة والضرائب المباشرة من البرید والسفن تلّشك
ٕالى جانب هذه الضرائب الرسمیة كانت تفرض على ، و3ونملی14بـ 1845فقد قدرت سنة 

:هالملزمة الالقبائل أنواع من العوائد 
.كان الباي یقدم هدایا للداي في كل ستة أشهر:وشّضیفة الدن-
وتستخلص بمناسبة األحداث السعیدة كتنصیب الباي في منصبه أو شیوخ :البشارة-

.القبائل
ّكل قبیلة عددا من الخیول لنقل هدایا الدنوهي تمثل تقدیم:المهر باشا- .وش إلى العاصمةً
.4وتتمثل في عدد من الخیول تفرض على القبائل لدار الباي وموظفیه:المقد-

نى أن ـمعــب،5"ادةــوق العــقـلى حــول عـحصــاد في الــیـار والقــوخ الكبــالشی"ر ــتمــاس
اد ــیــدم في األعــقــتي تــخ الــیــاید أو الشــقـارة للــرح والبشــفـلوق اــقــع حـدفــبقى تــة تــبیلـالق

1. C.A.O.M. : Valée au ministre de la guerre : 10 mars 1838, E141
2. AMGH 226 : p.1
3. Rozet et Carette : Op. Cit., p.326
4. AMGH 26 : Op. Cit.
5. C.A.O.M. : Valée au ministre de la guerre : 4 octobre 1838
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والحفالت الرسمیة أو أثناء التعیین، كما تبقى تحافظ على حق السخرة أیام الحرث والزرع 
.1والحصاد

ًوكان حمودة بن لفقون أثناء تنصیبه قایدا على قسنطینة یستخلص الضرائب 
أحمد ویلزم القبائل بدفعها، وهذه العوائد من ص لصالح الباي اإلضافیة التي كانت تستخل

األسباب الرئیسیة التي أدت بالصراع بینه وبین الجنرال نیغریي الذي عزله فالي من منصبه 
.2قلیم الشرقإلكحاكم 

وهي ضریبة یأخذها الباي من ):حق البرنوس(حق تعیین القیاد وشیوخ القبائل -
فقد كان یدفع شیوخ القبائل حقوق تعیین تتماشى وأهمیة ،الموظفین مقابل تعیینهم
فقیاد الحراكتة والنمامشة وشیخ العرب كانت مهامهم في غایة . المسؤولیات المناطة لهم

الخطورة، وبالتالي كانت المبالغ المدفوعة للبایلك من قبلهم كحقوق تعیین أكثر مما یدفعها 
المدفوعة كحقوق تعیین في مجملها إلى نظراؤهم من القیاد والشیوخ، وتصل المبالغ

لقد أعفیت الخلیفیات والقیاد من دفع كل حق تنصیب : "، یقول فالي3بوجو110600
، واعتقدت أنه لكرامة فرنسا التخلي عن هذا العرف، وأرغمت فقط الخلیفیات كدلیل )تولیة(

.4"...اوسرجاتبعیة على منح الملك حصان
:العوائد المتعارف علیهافالي ت ّثبوباستثناء حقوق التنصیب فقد 

تستخلص بمناسبة األحداث السعیدة كتثبیت الباي أو القاید أو شیخ القبیلة في :البشارة-
.منصبه

.ضریبة تؤخذ على المشایخ ذوي األهمیة:المشایر-
مه بعض القبائل من سمن وعسل وحطب إلى الباي وكبار ّعالوة على ذلك ما تقد

ًنت هذه الضرائب والعوائد تدفع عینا ماعدا الحكر فیدفع نقداوقد كا،الموظفین ً.
التي ) خلیفة، قاید، شیخ(بذلك لم یمس فالي هرمیة سلطة المؤسسات البایلكیة السابقة 

حیث ؛اقتبست من نظام الحاج أحمد باي؛ والتي أوكلت لها في السابق جبایة الضرائب

:فیاللي كمال في ما یخص العوائد وفاعلیتها في ربط جهاز البایلك. أنظر الدراسة التي قدمها د. 1
Filali Kamel : Le don épine, Op. Cit., p.23
2. Mercier : Les idées et les actes de Valée, Op. Cit., p.35 et suivantes
3. AMG H 226 : p.10
4. C.A.O.M. : Valée au ministre de la guerre : 4 octobre 1838
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ن قبل كل شيء بجبایة ید السابق مكلفاحتفظ بوظائف هؤالء الشیوخ كما كان في العه
وخالصة القول أن سلطات االحتالل وعلى رأسها الماریشال فالي لم تدخل أي ،الضرائب

.یجرى بها في عهد الحاج أحمد بايتعدیل في نظام الضرائب وأدواته التي كان 
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فايلخامساًـ البعد االجتماعي والسياسي يف مشروع املاريشال

البعد السلطوي ّكل منالت فيّالتحوفي عهد الماریشال فالي حدثت جملة من 
ّ، فقد كان لفالي التصور البایلكي العثماني للبعد واالقتصادي والماليفي واإلداريوالجغرا

ستجیب یحتى ّالسیاسي في حكم العثمانیین للجزائریین، وظفه بشأن األهالي –االجتماعي
ً، اعتبارا من أن الجزائریین ظلوا على الدوام منذ بدایة الفرنسي الجدیددنيإلقامة النظام الم

ًالحكم العثماني یحكمون بالوصایة من ممثلیهم المباشرین الذین أخذوا صورا وتسمیات 
.القبیلة وشیوخها، المشیخة وأنواعها: مختلفة

توظيف فايل لنظام املشيخة العسكرية واملرابطية. 1
ّمؤطرة من الناحیة االتوزیع اإلقلیمي لقبائل المنطقة الثالثة أنهدراسةنالحظ من

بن عاشور أوالدأسر وعائالت كبرى كالمقراني بمجانة، وباداخلیالسیاسیة-االجتماعیة
العهد الحفصيمنذبفرجیوة إلى غیر ذلك من األسر التي كان یتوارث أفرادها منصب شیخ 

.1قلیمیة الجهویة ضمانا للطاعة والوالءحلقات وصل بین رعایاهم والسلطات اإل
1572وحسب ابن المبارك فإن العثمانیین في بدایة استیالئهم على إقلیم قسنطینة 

األدوار بینها وبین رموز ّموزعینعملوا على اإلبقاء على المشیخات المستقلة داخل اإلقلیم 
أتته خلعة الوالیة یلبسها هو ومنذ ذلك الوقت بقیت العادة أن الباي إذا... : "هذه الزعامات

األول ثم یبعث بها إلى شیخ العرب وبعده إلى شیخ الحنانشة ویعرف وظیف الحنانشة 
.2"...بوظیف القفطان ألن والیتهما كوالیة الباي

العائالت الكبرى تلكالسلطة العثمانیة إلى استدعاء شیوخ تعمد1647في سنة ف
في الشرق وأوالد مقران في الغرب بالمجانة وأسرة األحرار سادة الحنانشة: على التوالي

. 3ة وهو توظیف رسمي من البایلكّبوعكاز سادة الصحراء الرتداء قفطان التولی
الشیوخ الذین توارثوا حكمها ولئكوكانت األریاف بصفة رسمیة وفعلیة تخضع أل

90المجتمع الجزائري في العهد العثماني، رسالة جامعیة لم تطبع، ص: العید مسعود. 1

55المصدر السابق، ص:أحمد بن المبارك. 2
3. Mercier : Histoire de Constantine, Op. Cit., p.280
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األفراد، بل كان لم تكن له سلطة یمارسها علىالذيوتقاسموا السلطة مع النظام البایلكي
ًدوما لشیخها ووالء الشیخ أو عداؤه یعني والء ّتظلیتعامل مع شیوخ هذه القبائل ألن السلطة 

،تحت نفوذهمتقعقبائلّأيعلىونكان شیوخ هذه األسر یعتمدكما . 1القبیلة أو عداؤها
ء كان قبیلة، وشیخ العرب بن قانة وهو رئیس عرب الصحرا16فشیخ الحنانشة كان یدیر 

ِّیكونون منها قوات تابعة لهم خاصة بهم بفضلها فرضوا نفوذهم على مناطق ،قبیلة13یدیر 
.شاسعة

ًونظرا لعظمة وقوة هذه القبیلة العسكریة فغالبا ما تعیش مستقلة  عن السلطة ذاتیا ً
لها، تأخذ ًیمنحها البایلك نفوذا على المناطق التي تستقر بها وعلى القبائل المجاورة فالمركزیة

أما ما عدا ذلك فإن البایلك لم ،الضرائب باسمه مقابل تزویده عند الحاجة بالقوة العسكریة
.یكن یتدخل في شؤون القبیلة

)نظام املشيخة العسكرية واملرابطية(املشيخة قاعدة النظام البايلكي والفرنسي. 2
على امرابطیة بالریف تأثیرر القبیلة العرقیة أو الّیقة التي كانت تؤطرألسر العلأصبح 

سلطة البایلك، وبلغت أوجها في القرن الثامن عشر جراء ضعف السلطة المركزیة البایلكیة
ًحت منافسا سیاسیا قویاضأّحتى  ً ولم یعد في مقدور البایلك االعتماد على الجیش الذي ،ً

بینمامتجاوزة،عدم إشراك الغیر بها نظریةببالسلطة االستبدادنقص عدده، وأصبحت نظریة 
نفوذ السلطة الفعلي مرتبط بمستوى عالقاتها ن، وأ2كانت في السابق أحد شروط االستقرار

ى وساطتها ّبواسطتها تقوى إذا رضیت وتضعف إذا سخطت دون أن تتخطف،بهذه المشیخات
. 3وتربط عالقات مباشرة مع األفراد

وضمان استمراریته إال باقتسام وبالتالي لم یعد باستطاعة البایلك الحفاظ على األمن
، لتوسیع نفوذه، كما أن البایلك. المداخیل الضرائبیة مع رؤساء هذه األسر والعشائر الكبرى

أساسي لربط مصیر القیادات المحلیة اجتماعي-سیاسياعتمد على مبدأ المصاهرة كعامل

73مرجع سابق، ص: عبد اهللا العروي. 1
2. Mercier : Histoire de Constantine, Op. Cit., p.280
3. Babes, Leila : Tribus ; structures sociales et pouvoir politique dans la province de
Constantine sous les Turques, Faculté de droits et de sciences politiques, Aix Marseille,
1984, p.45
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شائر والقبائل الكبرى، م األتراك بنساء أهلیات من رؤساء العابالسلطة، تمثل في اقتران الحك
هذا من جهة، ومن جهة . وأصبحت السلطة تأخذ بعین االعتبار هذا العامل في تولیة البایات

األسر ترى بدورها أنها ممثلة في السلطة البایلكیة عن المغرض تلكأخرى جعل هذا االنفتاح 
.1طریق أصهارها

ثیة قاعدة النظام اقتصر فالي على ما هو تقلیدي، فحافظ على المشیخات الورا
فالقوة التركیة التي كان الحاج أحمد باي أحد ممثلیها كانت تستفید من ... ":، یقولالبایلكي

فالعشائر ال تبقى منعزلة عن بعضها ...االنقسامات التي فرضها القانون أو القوة في البالد
مجموعات فالخوف من العدو المشترك والمصالح التي جمعت بینها كونت …في كل األمور

تحت إشراف قادة أقویاء فرضوا نفوذهم وحكمهم على مناطق شاسعة في صغیرة أو كبیرة
داخل هذا النوع من الدوائر السیاسیة كان الشیوخ رؤساء العشائر یمارسون ...اإلقلیم

ًخضوعا معترفا به، وهذه الممارسة تفید البایلك ص لكم تمدید العهدة لمن ترون ّمرخإنه ...ً
لهم نفس السلطات في الدوائر واألقالیم التي كانوا یشرفون علیها قبل اتسندوأن ة وفیه الثق

.2"...سقوط قسنطینة
على عدم تعیین شیوخ غرباء عن هذه القبائل التي كان یرتكز علیها نظام فالي سهر 

الحاج أحمد باي؛ وقد ثبت هؤالء الشیوخ وأطرهم في اإلدارة الفرنسیة، وسماهم خلفاء على 
وعهد بكل مقاطعة إلى خلیفة یعمل تحت أوامره قیاد ،ًألراضي التي كانوا شیوخا علیهاا

د التبعیة التي ّلت لقب خلیفة على لقب الباي ألنه یحدّلقد فض... : "، یقول فاليوشیوخ
أصحابها تجاه فرنسا وتجاه القائد األعلى للمقاطعة، وكذلك ال یعطي هذا اللقب حظى بهای

الخلیفیات ...لن تتمكن حكومة الملك من قبولهاتكالیفوال ادعاءات وال أیة رفعةعلى األقل 
"....كما تشیر أسماؤهم مساعدین لقائد المقاطعة

ًاألسر وفقا للنظام تلكالمشیخات وعمل على تأطیر شیوخ تلكعلى فاليأبقى
ًدا لالحتالل في لقد وضعت حدو... : "، یقولًالتقلیدي الذي كان سائدا قبل دخول الفرنسیین

وهذا ما یكشفه ابن المبارك بعد خروج صالح باي عن طاعة السلطة واغتیال ابراهیم باي من طرف أتباعه، فعین . 1
ًساه الخلعة وواله على قسنطینة فخرج مسرعا، وكذلك حسین بوحنك على رأس البایلك؛ إذ بعث الباشا إلى حسین باي وك

ولما وصل إلى المقارنیة نهضوا معه جمیعهم وبخاصة خدامهم، . كان بینه وبین المقارنیة صهر، وبینه وبین شیخ العرب
.وبعث إلى شیخ العرب فلقیه بجنوده العربان وجمیع الدواویر وأهل البادیة حتى اجتمع علیه جیش عظیم

2. C.A.O.M. : Ministre de la guerre à Valée : Paris le 27 décembre 1837
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منطقة القالة وسطورة وقسنطینة وخصصته بإدارة مباشرة، أما باقي اإلقلیم فقسمته إلى قیادات 
. 1"...كبرى ممنوحة إلى إقطاعیین كبار

اإلقلیم إلى أربع فالي م َّقس، 1838سبتمبر 30وبموجب القرار الثاني من مرسوم 
فة الساحل الذي تشمل سلطته جمیع القبائل سمي األول خلیة،فیها خلّكال منمقاطعات یرأس

ًالكائنة شمال قسنطینة حتى منطقة عنابة شرقا ومنطقة جیجل غربا، وقد عین على هذه  ً
بن عیسى الباش حمبة القائد األعلى للجیش في عهد الحاج اهوالمقاطعة أحد أعیان المدینة

میلة وسطیف، وتمتد إلى قتي منطخلیفیتهوالثاني سمي خلیفة فرجیوة الذي تشمل ، أحمد باي
عین خلیفة على المقاطعة ابن الحمالوي آغا الزمالة للحاج أحمد ، الغرب عبر واد بوصالح

.2سابقاباي
وبتعیینه كل من بن عیسى واآلغا بن الحمالوي في منصبین كبیرین یكون قد استمال 

بوعزیز بن قانة آخر وعین،بین لتجریده من ركائزه األساسیةّأعوان الحاج أحمد باي المقر
، وعین أحمد 18393ممثل لهذه األسرة كشیخ عرب على المنطقة الصحراویة في مطلع عام 

، كما عین 4خلیفة على مجانة1838أكتوبر 24المقراني آخر ممثل لعائلة المقراني یوم 
ًأحمد بوعكاز شیخ فرجیوة آخر ممثل لهذه العائلة خلیفة على فرجیوة بدال لآلغا ابن 

أما مدینة قسنطینة عاصمة المؤسسات اإلقلیمیة المركزیة فقد وضعت تحت . 5حمالويال
بذلك یكون ، سلطة حمودة بن لفقون برتبة خلیفة تحت القائد العام العسكري للمقاطعة

.الماریشال فالي قد حافظ على القبیلة المستقلة سلطة محلیة

احملافظة على القبيلة املستقلة كسلطة حملية. 3
عمل ،وحدة سیاسیة جامعة لكل المؤسسات المنظمة والمؤمنة للمجتمعالقبیلةلتشك

القوة الحربیة الوحیدة التي یستند علیها، فحافظ هاالبایلك على استثمارها بأن جعل من
–االجتماعيالماریشال فالي على سیاسة البایلك التي كانت القبیلة فیها بمثابة المعلم 

1. C. A.O.M. : Valée au ministre de la guerre : Constantine, 4 octobre 1838, E143
2. Mercier (E) : Histoire de Constantine, Op. Cit., pp.468, 469
3. Bouaziz Bengana : Le Cheikh el Arab, Etude historique sur la famille Bengana, Alger,
1930
4. Robin : L’insurrection de la grande Kabylie en 1871, Alger, 1901, pp.96, 98
5. Féraud : (Ferdjioua), pp.90, 93
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ٕاللها العثمانیون بسط نفوذهم وادارة األهالي خارج بؤر حكمهم والتي حاول من خ،السیاسي
.في المدن

والتي ،لقبیلةلةسّترأالمم الماریشال فالي الهیاكل السیاسیة لعدد من األسر ّبذلك لم یهد
ُكانت تحكم بعض الجهات قبل دخول الفرنسیین، واستخدمت كما كان الشأن في السابق دون 

لیه في حكم القبائل قبل دخول الفرنسیین، كما حافظ على ٍأن یجردها من حكم درجت ع
.امتیازاتها االقتصادیة التي كانت تتمتع بها أثناء الحكم العثماني

حرية القبيلة يف تعيني وجتديد وإقالة شيوخها. أ
، فقد بقیتاإلشراف على القبائل كمجموعاتعملیةالحكم البایلكي یمارس لم یكن 

فكان لهم نظام ،لقبیلةلةمّزعالمتاألسر تلك ًالقبیلة المستقلة دوما لشیوخ السلطة الفعلیة داخل 
،شبه فدرالي تحت أسرة واحدة یتوارث أبناؤها السلطة ولهذه األسرة الحریة في اختیار شیخها

.1ٕلقبیلة الحریة في تعیین وتجدید واقالة شیوخ القبائل التابعة لهالكما كانت 

)السلطة الرمزية والعرقية للقبيلة(األصلية للقبيلة األم احملافظة على التسمية . ب
ر الحمایة لعائالت ّتوفّإنهاالعسكریة فعصبتهاعائلة قویة بثرواتها وهناكإذا كانت

بفضل هذه االتحادات تصبح هذه األخیرة مرتبطة ،روابط دمویةال أخرى لیست لها عالقات و
.2بالعائلة األم وتحمل اسمها

على ) م1529-ه936(مع بدایة استیالء العثمانیین على إقلیم بایلك قسنطینة تم االتفاق بین قبیلة الذاودة وخیر الدین . 1
ًعدم المساس بما تحت أیدیهم من األراضي والحقول التي كانت تابعة لهم في عهد الحفصیین، أوال، وثانیا، احترام اختیارهم  ً

وهذا االتفاق هو الذي یرسم ویحدد عالقة السلطة البایلكیة فیما بعد باألسر التقلیدیة باإلقلیم طوال العهد . بأنفسهم ألمرائهم
" غوفیون"وتبرز هذه االستقاللیة في تقسیم السلطة مع هذه األسر ورؤساء العشائر الكبرى؛ حیث یذكر . يالعثمان

(Gouvion) أن باي قسنطینة بعد ارتدائه قفطان التولیة المرسل من الداي الذي یرمز إلى السلطة والتبعیة یرسله إلى شیخ
مذكرات محمد خیر :خیر الدینمحمد : أنظر.بدوره إلى أوالد مقرانالعرب الذي یرسله بدوره إلى شیخ الحنانشة الذي یرسله

442، 441، ص ص1984، الجزائر، 1الدین، مطبعة دحلب، ج
Gouvion (Marthe, Edmound), Kitab Ayane el Mouhariba, Op. Cit., p.34

أنظر مقدمة ابن خلدون، المصدر السابق. 2
.ل العصبیة ال تكون في غیر نسبهمالفصل الثاني عشر في أن الریاسة على أه

106، 105، 104، 103الفصل السابع في أن البیت والشرف للموالي واالصطناع إنما هو بموالیهم ال بأنسابهم، ص ص
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تهاتسمیتنضوي تحت في الجنوب األمشیخ العربت قبیلةحتالل كانقبل االوهكذا 
تنضوي وكانت قبیلة الحنانشة في الجهة الشرقیة للبایلك ،األصلیة إحدى عشرة قبیلة بدویة

.1األصلیة ستة عشرة قبیلة یحكمها شیخ من أسرة األحرار الحنانشةتهاتسمیتحت
المستقلة وتنعكس هذه العالقات القرابیة إن النسب األبوي یهیمن على مجتمع القبیلة

.السیاسي-واالجتماعيفي مستوى المجال الجغرافي
تستند هذه األسر إلى الشرعیة الدینیة في نطاق الشریفیة، ویمثل كل من الشرق 
والغرب المرجعیة التاریخیة ألنساب رؤساء القبیلة المستقلة، یتجسد االنتساب الحقیقي أو 

.2إلى الخلفاء الراشدینحیاناأنسب الراجعةالوهمي في شجرة ال
شرفاء المغرب؛ مما یضفي مشروعیة تاریخیة على إلى یرجعون نسبهموأحیانا كثیرة

.3تاریخ جماعة القبیلة المستقلة
تظهر رابطة النسب الشریف في تسلسل األجداد لدى رؤساء العائالت من خالل 

في إبقاء بدورهاتساهم بلفقط في إنشاء القبیلة تمسكهم بنقاوة الدم، وهذه الرابطة ال تساهم
.4ًالمجتمع متحدا مما یزید التالحم الداخلي والوحدة ضد كل غریبذلك

ِّكما أنها شرط یمكن القبیلة من المحافظة على النظام الحربي للقبیلة التي یعتمد 
ئل أخرى تختلف تضع هذه الرابطة القبیلة بشكل دائم في اتجاه معارض لقبا. علیها الشیخ

ٕعنها في التسمیة، وان رابطة الدم لیست التضامن االجتماعي فقط، وانما هي شكل من  ٕ
أشكال التنظیم السیاسي الذي یقدم لشیخ العائلة األرستقراطیة قوة عسكریة یعتمد علیها في 

1. AMG H 228 : p.13
:أنظر شجرة نسب هذه األسر. 2
على ) المشیخة(ذین توارثوا السلطة شجرة نسب األحرار الحنانشة ترجع نسبها إلى عمر بن الخطاب، وأسماء الشیوخ ال-

.القبیلة
Féraud (Ch) : R.A., 1874, pp.394, 396

) المشیخة(شجرة نسب أسرة المقراني التي ترجع أصولها إلى علي بن أبي طالب، وأسماء الشیوخ الذین توارثوا السلطة -
.على القبیلة

.بي طالبًشجرة نسب عائلة بن قانة ترجع أصولها أیضا إلى علي بن أ-
Bengana Bouaziz : Cheikh el arabe, une famille de grands chefs sahariens (les Bengana),
éditions Soubiron, Alger, 1920, pp.4, 5

دراسات الوحدة العربیة، سلسلة أطروحات الدكتور، سوسیولوجیة القبیلة في المغرب : الدكتور محمد نجیب بوطالب. 3
107، 106، ص ص2002وت، یونیو ، بیر1العربي، ط

4. Eugène Daumas : Op. Cit.
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قبیلة ًتدعیم وتوسیع نفوذه، ولیس لشیخ العائلة من قوة إال في الحد الذي یبقى فیه مندمجا بال
.1األم التي تسانده

ِّمكن هؤالء الشیوخ من بسط ُتیشكل هذا النسب أو االنتماء اكتساب قیم مضاعفة 
نفوذهم على القبائل التابعة لهم، وممارسة سلطة دینیة ودنیویة، وتعطي العائلة شهرة ووالء 

فرض السیادة فهذه المنظومات الرمزیة أدوات ل،2روحي لبقیة العائالت المشكلة لهذه القبیلة
.3تساهم في هیمنة هذه العائالتلٕواعطائها صفة المشروعیة 

تسودحیث ؛وثقافیة واقتصادیة وعسكریةوسیاسیةالواقع أن القبیلة حقیقة اجتماعیة
فصفات التضامن ،على االنتماء للجد المشتركالمرتكزةالرابطة السائدة مؤلفةروح الجماعة 

والتوازن االجتماعي والتكامل بین عائالت وفرق القبیلة هي السائدة، وتقدیم الجماعة على 
الفرد هو الهدف األول، كما أن األرض لها صلة بالقبیلة من حیث دور القبیلة في تنظیم 

ن إطار وقد ظلت جمیع القرارات الهامة تتخذ ضم،الحیاة والعمل وتحدید المهام داخل القبیلة
.القبیلة األم

إقليم القبيلة. ج
ّبقدر السواء اعتبارا من أنعدد أفراد القبیلة وحدة سیاسیة واقتصادیة هذا المبدأ یؤدي ّ

الجغرافيینالعالقات القرابیة في المجالّيتجلمن خاللحتمیاإلى نتیجة متصلة باإلقلیم
السیاسیة –ممارسة حیاتها االجتماعیةالسیاسي، أخذا باالعتبار أن القبیلة في–واالجتماعي

المكان أكسب "ّقیمة یتهیأ لغیر المتبصر من المؤرخین أن ) المجال الجغرافي(تكسب المكان 
، بینما األمر هنا یتعلق بفعل "عبقریة المكان"مع تسمیته بـ " القبیلة قیمة من حیث استراتیجیته

لضرورة الكسب والمعاش، فالقبیلة السیاسي في مكان یتغیر باستمرار–اإلنسان االجتماعي
. "ّمجموعة من الناس یتنقلون باستمرار في حركة أزلیة"أصال تعني في مدلولها االجتماعي 

محدود ومقسم بین هااإلقلیم المستغل من قبلولقبیلة كامل السلطة على ترابها، لف

137، 136، ص ص1978، دار ابن خلدون، 2العالمة ابن خلدون، ترجمة الدكتور میشال سلیمان، ط: إیف الكوست. 1

ر، نوفمبر ، أكتوب16، 15وثیقة من األصول الشریفیة لقبائل المغرب، المجلة التاریخیة العثمانیة، العدد : سالم لبیض. 2
398، 367، ص ص1997

3. Pierre Bourdieu : Langage et pouvoir symbolique, éditions Fayard, Paris, 1889,
pp.205, 206
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عدل وتقاسم الثروة في قسمة انتفاع متراتب بتراتب أفراد القبیلة وعلى أساسه یقوم الأبنائها
ص معظم مساحته للرعي، وال تزرع ییمتاز اإلقلیم المستغل من القبیلة بسعة وتخص. القبیلة

، ویدخل ضمن هذا النوع من والعلفمنه إال مساحات قلیلة لسد حاجات القبیلة من الحبوب
.الجزائرياألراضي معظم أراضي القبائل والعشائر الكبرى بالشرق

منذ بدء وجودها الذي مارسته فوق إقلیمهاالرعوينشاطها على طابعالقبیلةحافظت 
ًتتجلى هذه الظاهرة خصوصا في رؤساء العشائر ،حتى دخول الفرنسیین إقلیم قسنطینة

ّمترحلة حیث كانت هذه القبائل المستقلة ،2ّالسهبیةوالمناطق 1والقبائل بالمناطق الصحراویة
ًأوال، : ت تقوم برحلتي الشتاء والصیف وفق حركتین متمیزتینًتنتقل طلبا للكأل والماء، فكان

ً، وثانیا، التنقل على مسافات 3التنقل على مسافات قریبة داخل أراضي القبیلة في الشتاء
ّ، وهي الحركة المسماة بعیدة عن مواطن استقرارها إلى مناطق الزاب أو الهضاب العلیا

."االنتجاع"اصطالحا بـ 

ليةاإلتاوة القب. د
ّأقل قوة منها قبائل قویة قبائل تحكمحدث أن  اتخذت فعبر فرض اإلتاوات علیها، ّ

یز اتممز أصبحت الضریبة رحتى اإلخضاع، ، الحمایة، التحالف:تلك العالقات عدة أشكال
، فكانت أهم مسؤولیة لهافي المجتمع القبلي بین العائلة السیدة صاحبة الملك والقبائل التابعة

ا شیوخ هذه العائالت هي جبایة الضرائب التي تنحصر في االستفادة من عشرها، ل بهّیتكف
التي كانوا یجمعونها من األسر تقدیر اإلتاوةهؤالء الشیوخ كانوا یتمتعون بالحریة في ّإال أن

وقد توصلت هذه المشیخات القویة بسبب . ل السلطة المركزیةّوالقبائل التابعة لهم دون تدخ

ًتتوضح هذه الظاهرة خاصة عند أسرة بن قانة وأسرة الدواودة التي كانت تقیم قبائلهم شتاء بالزیبان، وتنتقل صیفا إلى . 1 ً
.راضي التالغمة وأراضي الزمول والسقنیة القریبة من عاصمة اإلمارةالتل؛ حیث تقیم على أ

41أنظر خیر الدین محمد، المرجع السابق، ص
AMG H228 : p.12

ًوقبیلة الحنانشة قد أطلق علیها فیرو الجمهوریة الرعویة؛ وهذا الشتداد ظاهرة البداوة بها، وتنتقل صیفا إلى سهول قالمة . 2
.هراسأوقرفة وسوق 

Féraud : Les hrars, p.22
ًسلطنة بن جالب كانت تتجمع القبائل التابعة لها شتاء في عاصمة اإلمارة، وتعود للترحال مع بدایة الربیع؛ حیث كانت . 3

.مراعیها منتشرة بین سوف وورقلة
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على حسابالید الطولى على الموارد االقتصادیة والجهویة لهااونفوذهلهاانعزاواسكناه
.1البایلكیةالمداخیل الضریبیة

، من فبعض الكنفدرالیات المستقلة القویة قد جمعت هذه الثروات بمعزل عن السلطة
في أن مداخیل جبایة المقراني كانت أعلى من تلك التي تعود إلى بایلك قسنطینة المقدرة ذلك

كما یذكر حسن الوزان أن إمارة بني جالب في نهایة العهد . 120000pestبـ 1725سنة 
، ال یدفع منها حكام المدینة ادینار130000الحفصي كانت الضرائب التي تدخل لعاصمتهم 

.دینار50000إلى السلطة المركزیة إال 
وبالتالي لم ،في شیوخهاالمورد المالي أساسه القبائل، ولم تكن هذه القبائل تثق إال و

یستطیعون الحصول -على رأسهم الماریشال فالي-یكن العثمانیون ومن بعدهم الفرنسیون
على شيء منها دون وساطة شیوخها، ولكي یضمن فالي استمراریة هذا المورد من أریاف 

.البایلك احترم استقاللیة هؤالء الشیوخ
المادة و،كان دفع الضریبة1838سبتمبر 30فالشرط األكثر أهمیة من مرسوم 

: ، یقول فاليالخامسة تفرض على الخلیفیات إلزامیة دفع العشور والحكر لحساب فرنسا
یجب أن یصب و،یجب علیهم إدخال إجمالي العشور واالشتراك من التبن داخل المخازن"

تخلي ال وعن طریق هذا ال،لخلیفیاتلًالحكر الذي یدفع نقدا في الخزینة، وثلث یترك اثلث
.2"یحصلون على أي حق، ویتدبرون كل نفقات إدارتهم

هم بنفس الشروط اوهكذا تم تعیین هؤالء الخلفاء لتمثیل السلطة الفرنسیة في مقاطعت
عن مقاومة الحاج أحمد باي واألمیر عبد القادر العائالت، وقد تخلت هذه الذكرالسابقة

تها، وانحصر دورهم في استخالص الضرائب بقیادتها وصالحیاتها وامتیازاهامقابل احتفاظ
دور الوسیط التي یحتفظون بجزء منها لفائدتهم ویسبغون الشرعیة على النظام القائم، ویلعبون

.بینهم وبین األهالي

الوظائف واملناصب والتولية التقليدية. هـ
ها شكلت المشیخات المستقلة لقوتها العسكریة واالقتصادیة وبعدها الجغرافي ونفوذ

1. Féraud : Le Sahara, Op. Cit., p.202
2. C.A.O.M. : Valée au ministre de la guerre : 4 octobre 1838, E145
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وإلضعاف هذه المشیخات عمد البایلك إلى ،1ًالقوي على القبیلة خطرا على السلطة المركزیة
مركزیة المناصب واأللقاب واستعمال أفراد العائلة الواحدة في اإلدارة البایلكیة وتوارثها 

وهكذا فالبایلك عن طریق احتكار القوة ومركزیة المناصب كان یحدث تغییرات . للمناصب
یة التجزیئیة للقبائل المستقلة جاعال من هذه المناصب محل تنافس یمنحها ألي عائلة في البن

ًأو فرع منها األكثر خضوعا واألكثر نفوذا ً2.

التي ) م1637- ه1047(ك في ثورة أحمد بن الصخري وبخاصة مع بدایة استیالء العثمانیین على اإلقلیم، وتمثل ذل. 1
شاركت فیها أهم األسر الحاكمة ببایلك الشرق تحت زعامة قبیلة الدواودة الشهیرة؛ حیث انضمت إلیها أسرة المقراني بقوتها 

وكادت هذه الثورة أن تقضي على الحكم البایلكي بإقلیم . ر، وأسرة الحنانشة بزعامة خالد بن ناصرتحت زعامة بتقة بن ناص
.الشرق

– Féraud (Ch.) : Epoque de l’établissement des turcs à Constantine,  in R. A., 1866, p.180
– Berbrugger (A.) : Note relative à la révolte de Bensakhri, in R. A., 1866, p.340

وهكذا استعمل البایلك هذه المناصب واأللقاب لتفكیك الروابط التي تتمسك بها القبیلة، ویتجلى هذا في قبیلة الحنانشة . 2
ًالذي شارك مع شیخ العرب في الثورة؛ حیث عمل البایلك على تفتیت هذه القبیلة داخلیا؛ ) م1646(بعد وفاة خالد بن ناصر 

وبذلك قسم . غیر العادة، لإلبن األصغر للشیخ خالد بن ناصر وهو منصر بدل اإلبن األكبر نصرفمنح المشیخة، على
البایات هذه األسرة إلى فرعین متحاربین؛ فرع منصر وفرع نصر، وكان كل فرع یعمل على اإلبقاء على المشیخة بین 

فروع؛ فقد كانت هذه الفروع المتناحرة والمتنازعة وكذلك الشأن بالنسبة ألسرة المقراني التي قسمت بدورها إلى عدة. أبنائه
فكان . أوالد الحاج، أوالد عبد السالم، أوالد القندوز: هي) م1794- هـ1209(حول المشیخة في عهد مصطفى الوزناجي 

ة بجنوب الباي یشجع هذه الصراعات على المشیخة بإرسال ثالثة قفاطین إلى الشیوخ الثالثة، وكذلك بالنسبة لعائلة الدواود
ًاإلقلیم التي خلق لها البایات منافسا قویا تمثل في عائلة بن قانة التي ال تنتمي إلى أیة عائلة بالمنطقة تنافسها في منصب  ً

ًوأصبح التنافس حادا على هذه األلقاب إلى حد أن شیوخ الفروع لهذه القبائل یقدمون الهدایا الكثیرة من أجل . شیخ العرب
.ایاتالحصول علیه من الب

ِّنفس أسلوب األسر األخرى حیث مزقت ) م1771-ه1184(عاشت أسرة بوعكاز بن عاشور في بدایة عهد صالح باي  ُ
ًداخلیا أیضا؛ حیث عمل الباي على ضرب بلقیدوم بلحاج بأبناء عمومته، فتقرب من عمه مقورة بوطغان وساعده في  ً

االبن األكبر لألسرة إلى األصغر، وانقسمت األسرة إلى فرعین؛ یعمل االستیالء على المشیخة؛ وبذلك انتقل الحكم من فرع 
ًوأصبح التنافس حادا على هذه األلقاب إلى حد أن شیوخ الفروع لهذه القبائل .كل فرع على االحتفاظ بالمشیخة بین أبنائه

.یقدمون الهدایا الكثیرة من أجل الحصول علیها من البایات
– Bengana (Bouaziz) : Cheikh el arabe, Op. Cit.
– Féraud (Ch.) : Note historique sur la province de Constantine, in RSAC, (Bordj
Bouariridj), 1871-1872
– Féraud (Ch.) : Les hrars seigneurs des Hanancha, R. A., 1874
– Féraud (Ch.) : La sahara de Constantine, Notes et souvenirs d’Adolphe Jourdain,
Alger, 1881
– Babes, Leila : Mythes d’origine et structure tribales dans le Constantinois sous la
domination turque, Essai sur le fondement du pouvoir politique, Thèse de Doctorat 3ème

cycle, Université d’Aix-en-Provence, Marseille, 1984
– Féraud (Ch.) : Ferdjioua Zouara, in R. A., 1878, pp.8, 9, 10
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والحقیقة أن الماریشال فالي، تحت شعار المحافظة على العرف، احتفظ باأللقاب 
، 1"...خها الشعبّرسكنت قد احترمت العرف والعادات القدیمة التي ... : "، یقولوالوظائف
لم یبدل بل عمل على إبقاء األلقاب والوظائف القدیمة مثل شیخ العرب، خلیفة، ّغیر أنه 
بجانب الخلیفیات وضعت شیخ العرب ... احتفظت باأللقاب والوظائف... : "لقولهقاید، شیخ

. 2"...وقاید الحراكتة والنمامشة
رى في العهد البایلكي، وهذه المناصب والمناصب واأللقاب ال تمنح إال للعائالت الكب

واأللقاب وراثیة وتبقى في نفس العائلة، فاستمر الماریشال فالي في هذه التولیة التقلیدیة؛ 
.فشیخ العرب ینتمي إلى عائلة بن قانة، وشیخ المقرانیین ینتمي إلى عائلة آل مقران

مراسيم التقليد والتشريفات. و
طغانیوب من الباشا ّان المذهّالقفطان من الكتيتلقبالإّلم یكن یتم تعیین البایات

(yataghan)امتیاز نقش خاتم أو طابع من الذهبمنحه ، معمن الذهب وفرمان التعیین.
نصیب المرسل من طرف الباشا یجعل الیولداش ّالتاالستعمال الرمزي لقفطانإن 

.ٕداخل شعار واشارة التبعیةه ّملتحمین بنظام البایلك، ویذكر الباي بأن) اإلنكشاریة(
كما یتلقى رؤساء القبائل الكبرى القفطان رمز السلطة المطلقة في مقابل حقوق 

م الباي ّیقدالبایلك، حیثالتنصیب وهي رمز الوالء والتبعیة للنظام البایلكي في حفل بعاصمة 
نشة في الشرق، األحرار سادة الحنا: وهم على التوالي،3القفطان إلى رؤساء القبائل الكبرى

د إبقاءهم في وظائفهم ّیؤكلأوالد مقران في الغرب بالمجانة، وأسرة بوعكاز سادة الصحراء 
الحق في استعمال الخاتم أو الطابع المذهب، منهایظفرون بامتیازات خاصةف،للمخزناقواد

لك من القصر الفرقة الموسیقیة التابعة للبایوترافقهم وأثناء تعیینهم یعطیهم الباي القفطان، 
ة بهم، وموسیقیین ّر إقامتهم، كما كان لهم امتیاز استعمال رایات وأعالم خاصاحتى مق

.4یعزفون لهم األلحان في أوقات فراغهم
،ًالقفطان یثبت رمزیا مفهوم التنصیب، ویتم التأكید بواسطته البیع الرمزي للوظائف

1. C.A.O.M. : Valée au ministre de la guerre : 4 octobre 1838, E145
2. Ibid.
3. Kamel Filali : Le don épine dorsale, Op. Cit., p.9 et suivantes.
4. AMG H 228 : Op. Cit., p.14
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وخ القبائل الصغرى القندورة رمز ى شیّوهو بالتالي إجراء رسمي فاتح للشرعیة، كما یتلق
ًفالقفطان یمثل عقدا بین البایلك ومختلف ،السلطة، ویحصلون في المقابل االعتراف بسلطتهم

أن الباي إذا أتته خلعة الوالیة : "وحسب ابن المباركشیوخها رعایاهم،مثل یالقبائل التي 
ویعرف وظیف ،لحنانشةیلبسها هو األول، ثم یبعثها إلى شیخ العرب، وبعده إلى شیخ ا

.1"...الحنانشة بوظیف القفطان ألن والیتهما كوالیة الباي
30ن الثانیة والثالثة من مرسوم ااحتفظ فالي بمراسیم التقلید والتشریفات، فالمادت

یحتل شیخ ... : "، یقول فاليللمراسیم البایلكیةتقلیدا منفعیاتنظم التشریفات 1838سبتمبر 
صاحب الحق في قفطان الشرف، وهذا بموجب وهومن قادة المقاطعةالعرب الصف األول 

والمادة التاسعة . 2"...هذه المناصب موروثة...قاید الحنانشةهس، ویأتي بعدّالنظام المكر
لم ... : "، یقول فاليتحدد ثوب الشرف الذي یتحصل علیه مختلف قادة األهاليمن المرسوم

...، وظلت مثلما كانت علیه في عهد الحاج أحمد بايًأغیر شیئا في عادات وعرف البایلك
الخلیفة یحصل على القندورة الكحلة، قاید الحراكتة وعامر الشراقة یتحصالن على القندورة، 

.3"...أما شیخ العرب وقاید الحنانشة فیتحصالن على القفطان
ة فقد كان للباي حقوقا في تولی) حقوق البرنوس(أما بالنسبة لحقوق التنصیب 
نهم، وهو رمز االرتباط یطادفع واجب قفّى كل منهمالمناصب، وكل موظفي الحكومة عل

،همبیدفع القیاد والشیوخ حقوق تعیین تتماشى وأهمیة المسؤولیات المناطة ،بالسلطة البایلكیة
الحراكتة والنمامشة وشیخ العرب المدفوعة من قبلهم كحقوق تعیین أكثر مما ) قیاد(فقواد 

.لقادة اآلخرینیدفعها ا
حقوق یدفعشیخ العرب و،بوجو10000یدفع مقابل تعیینه كان شیخ الحنانشة ف
لما بوجو، ولكنه أعفي من هذه الحقوق في عهد الحاج أحمد باي20000ر بـ ّقدالمتعیینه 

.4بوجو مقابل تعیینه10000شیخ أوالد مقران یدفع استجد من ظروف، و
، إن الماریشال فالي ألغى ما كان یسمى حق البرنوسًلما كان معموال به فًوخالفا

أن اعتقادا مني )تولیة(وقد أعفیت الخلیفیات والقیاد من دفع كل حق تنصیب ... : "یقول

1. AMG H 228 : Op. Cit, p.15
2. C.A.O.M. : Valée au ministre de la guerre : 4 octobre 1838, E145
3. Ibid.
4. AMG H 228 : Op. Cit., p.28
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ي عن هذا العرف، وأرغمت الخلیفیات كدلیل تبعیة تقدیم حصان ّالتخلتقتضي كرامة فرنسا 
.1..."فقطوسرج

الـمقد. ز
یجوب بنفسه ف،بجمع الخیل التي یحتاج إلیها البایلكًافّكان قاید مهر باشا مكل

) مقاد(كل رئیس قبیلة إعطاء فرس على مضارب القبائل الختیار أجود الخیول، وكان
توزع الخیول ،ًیطلق علیه حصان القعدة عالمة الخضوع والطاعة وفقا لألعراف البایلكیة

. 2(Augued Beylik)التي تجلب من القیادات على عقد البایلك 
المركزیةقاید مهر باشا بعضها إلى مدینة الجزائر لحاجات القوات العسكریةیأخذ 

ما یخص حصان القعدة احتفظ الماریشال فالي بهذا في.حصان700و600ـ ینبت مارّقد
.ًحصان مجانا1600و700ًاالحتیاط البایلكي ألنه یقدم للسلطة الفرنسیة سنویا ما بین 

الطبقة األرستقراطية العسكرية والشريفية املرابطيةامتيازات . ح
توارثها للمناصب اإلداریة مع ساعد استعمال أفراد العائلة الواحدة في اإلدارة البایلكیة 

ًوالسیاسیة والعسكریة وحتى الدینیة في الحفاظ على امتیازاتها وأهلها ألن تلعب دورا سیاسیا  ً َّ
بین االمتیازات والوظائف مزواجةهناك حظة أن مع مال.ًهاما في الحكومة اإلقلیمیة

1. AMG H 228 : Op. Cit., p.28
رأس من 100000ًكان البایات بعد عودتهم من الغزوات على قبائل اإلقلیم یعودون بقطعان ماشیة تصل أحیانا إلى . 2

وفي كل مرة یستولي البایات على قطعان األغنام واألبقار والجمال والخیول یوزعونها على القبائل یتكفل بحراستها . الغنم
رعاة أو جالبة، وكان هذا االحتیاط یزداد كل سنة، ولم یعد البایات یستطیعون رقابة رعاتهم، إلى أن تولى الباي زرق عینه 

ط، وأنشأ إدارة خاصة تسیر قطعان وأنعام البایلك، وكانت األراضي المخصصة حكم البایلك فنظم هذا االحتیا) م1771(
هكتار اقتطعت من أراضي قبیلة أوالد عبد النور وقبیلة البرانیة 25000لرعیها مسماة عقد البایلك، وتقدر مساحتها بـ 

هكتار، وكان عقد البایلك تحت 1700ـ والتالغمة والزمول، باإلضافة إلى مروج البحیرة الطویلة؛ التي كانت تقدر مساحتها ب
قاید غریب اإلبل، قاید عزیب البقر، قاید : ثم قسمت هذه الوظیفة ووزعت على قیاد، وهم على التوالي. رقابة قاید العزیب

. ًالجالبة، باش بغال، وأخیرا قاید مهر باشا
:أنظر

– AMG H228 : Op. Cit., p.28
– Féraud (Ch) : Notice sur Ouled Abdenour, RSAC 1864, pp.250, 251
– ACC PV 93 : p.22 et suivantes.
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تابعة لألسر الشمل األراضي الذي 1830وهو النظام الغالب حتى سنة والمناصب واأللقاب
ًاألرستقراطیة العسكریة، أوال، وثانیا، األسر الشریفیة المرابطیة بالریف ً.

:األسر األرستقراطیة العسكریة* 
تملك یتم و، منح لفضاءات تأثیر من األعیانتسیر الملكیة من طرف السلطة وت

الشراء وتحویل ملكیات العزل إلى ملكیات واألسر عن طریق االمتیازتلكألرض من طرف ا
استعمال أفراد العائلة الواحدة وتوارثها للمناصب لهذه األسر بمضاعفة سمح و، ةّخاص

.أمالكها العقاریة وبروزها كفئة إقطاعیة بالریف
حیث تقطع ،تنازل عن أراضي العزل كامتیاز لرؤساء العشائر الكبرىكان البایلك ی

لهم اإلقطاعات الواسعة بضواحي عاصمة البایلك والمدن اإلقلیمیة كإقطاع استغالل تستفید 
حیث تحصلت ،منه هذه األسر، وسرعان ما تتحول هذه اإلقطاعات إلى ملكیات خاصة

سعة منها أراضي عزل الفسقیة القریبة من عائلة بن قانة من طرف البایات على أراضي وا
كما كانت ،م إلى عائلة الحنانشةّسالأوالدقسنطینة، وكامتیاز منح عزل بني زنداي وتوسة و

عبد النور فأوالد. تشتري هذه المشیخات من البایات فضاءات واسعة لتشكل مناطق شاسعة
.الواقعة بین قسنطینة وسطیفعن طریق الشراء كسبوا لفائدتهم الكثیر من السهول العزلیة 

ّوكانت الضریبة مصدرا حقیقیا للثروة فكان الشیوخ یتمت ً عون بكل حریة في تقدیر ً
ًالضریبة التابعة لهم، كما كان شیوخ هذه األسر یستغلون جزءا من أراضي القبیلة لصالحهم؛ 

.نظام البایلكيفهذه الفئة التي تقیم في الریف تتقاسم غالبیة إنتاج األرض والجبایة مع ال
:األسر الشریفیة المرابطیة* 

بخالف األمالك البایلكیة وأمالك األسر الحضریة كانت أمالك األسر العسكریة 
، ًنت ثروتهم مع مرور الزمن بعیدا عن مراكز الحكمّتكو، ًوالشریفیة المرابطیة أساسا ریفیة

فة على زوایاهم، وكان فالتملك لألرض من طرف هذه األسر كان عن طریق األمالك الموقو
.في الغالب یدیرها شیوخ هذه الزوایا

وقد اتسعت هذه األمالك الموقوفة حیث أخذ عدد من هذه العائالت تستأثر بریعها 
فإلى جانب األمالك الموقوفة على زوایاهم كانوا یجمعون ،1وتحویلها إلى ملكیات خاصة

1. Babes, Leila : Mythes d’origine et structure tribales dans le Constantinois sous la
domination turque, Essai sur le fondement du pouvoir politique, Thèse de Doctorat 3ème

cycle, Université d’Aix-en-Provence, Marseille, 1984
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.الضرائب بمعزل عن السلطة
ف على ضرائب العشور لحسابهم الخاص على عدد فتحصل آل بن علي الشری

38ة االقتطاعات على ّحرةة برباشة، فیما یضمن آل المقراني بصفّمعتبر من القبائل خاص

هم یأخذون العشور لحسابهم الخاص على ّقبیلة تعترف بزعامتهم على القبائل الصغرى، أن
یوخ هذه األسر المرابطیة كما كان ش... . بني عمران وبني سیار وبني قاید، وبني أحمد

،االقتصادیةواردیتحكمون بشكل مباشر أو غیر مباشر في مراقبة مختلف المنابع والم
تقاسمت الكنفدرالیات . ة في المناطق المستقلة وشبه المستقلة التي تفلت من ید السلطةّخاص

.المرابطیة في القرن الثامن عشر بالخصوص المحاور الكبرى للقوافل
احتكار بم في محاور القوافل ومفترقات الطرق المحلیة الحصول ّهم التحكسمح لوقد 

شيء مرهون بإرادتهم ویباع تحت أبصارهم من حمایة القوافل إلى جمع ّكلفالمعامالت، 
.الضرائب
ٕان تراكم الثروة بهذه األقالیم سمح ، وكل هذه الوظائف مستمدة من تأثیرهم الروحيإن

ة والعسكریة التي أخذت على عاتقها تجمیع القبائل وتشكیل بظهور اإلقطاعیة المرابطی
ًالكنفدرالیات القبلیة، كما أن األسر المدنیة نظرا المتیازاتها لعبت دورا أساسیا في تثبیت  ً ً

. سلطة البایلك بالمدن
ًدعم الماریشال فالي سیطرته على األهالي وأساسا سكان األریاف اعتمد یولوهكذا 

الدین، وحافظ على هیاكلهم التقلیدیة وامتیازاتهم؛ وهي األعمدة التي كان على األعیان ورجال
فمقابل ما یتمتعون به من امتیازات یسبغون الشرعیة على النظام ،یرتكز علیها النظام القدیم

.الفرنسي الجدید، ویلعبون دور الوسیط بینه وبین األهالي كما كان الشأن في السابق
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أوالًـ البعد السلطوي يف مشروع املاريشال بيجو

التي اتبعها في قسنطینة نجاعة استثمار البعد البایلكي أثبتت سیاسة الماریشال فالي
وال یعني إزاحة الماریشال فالي من على سدة الحكم في الجزائر في المشروع االستعماري،

سیة فیما یخص تسییر المستمرة ٕفشل مشروعه وانما كرست فقط اختالف وجهات النظر الفرن
.رضاألىخصوصا بعد االنتصارات التي حققتها القوات الفرنسیة عل

لبايلكي يف مشروع املاريشال بيجواستمرارية النظام ا. 1
لما تولى الماریشال بیجو الحكم بقي یسیر على الخط والمبادئ التي سطرها فالي في 

.مقاطعة قسنطینةبّاستهل تطبیقهالذيّعد للجزائرمشروعه االستعماري الم
والستبدال النظام القدیم اعتمد بیجو على نظام األمیر عبد القادر بدل نظام الحاج 

ارتكز على نفس األسس التي اعتمدمه أكثر مركزیةّأحمد باي في عهد الماریشال فالي ألن
.ستیطانوهي المركزیة والجیش واألعیان، وفكرة الدمج واال،الماریشال فاليعلیها 

الجغرافي ینالبعدّولتثبیت النظام المدني اعتمد على نفس األبعاد البایلكیة، إال أن
وقد ).المشیخات(البعد البایلكي؛ وهذا بتنظیمه للكنفدرالیات شبه المستقلة اواإلداري تجاوز

فشرع بیجو في ، ًنظریاحافظ بیجو على نفس النهج الذي سطره الماریشال فالي من قبله
.ّبیقه في إطار النظام المدنيتط

اإلبقاء على مفهومية البايلك يف التقسيم اجلغرايف. أ
فكرة ، المتمثل فيفاليعلیهارتكز كان قدعلى التقسیم الجغرافي الذيبیجوأبقى

1845أفریل 15ًمقسما الجزائر بموجب أمریة ؛والقبیلة أساس المجتمع، االستیطان والدمج

ًالتي ستؤلف الوالیات الثالث، وضع على رأس كل منها قائدا عسكریا، إلى ثالث مقاطعات  ً
كما ارتكز على تثبیت فكرة الدمج واالستیطان في تقسیم البایلك حسب النظام التقلیدي؛ فقسم 

:المقاطعة إلى ثالثة أنواع من المناطق
ًالمنطقة المدنیة؛ التي یؤلف فیها السكان األوروبیون عددا كافیا، ویسوده.1 ا القانون المدني ً

.وقسمت إلى بلدیات ومحافظات مدنیة
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المنطقة المختلطة؛ وتخضع لنظام انتقالي، وأغلب سكانها من األهالي ویدیرها موظف .2
عسكري فرنسي، قد تم فیها تعیین قیاد تركزت مهامهم في حفظ األمن وتحصیل 

.الضرائب
بتسریح ّأن یستقروا فیها إالمنطقة عربیة تحت الحكم العسكري، وال یستطیع األوروبیون .3

.1للحكم العسكريمن الحاكم العام یخضعون 

)النظام العسكري(االعتماد على اجليش . ب
على مبدأ المركزیة التي اقترحها الجنرال اسوة بسابقه فاليارتكز الماریشال بیجو

التقلیدي في عدم استبدال مركز البایلك ّ، المتمثلة نیغریي من قبل على الماریشال فالي
استبدال مركز البایلك خطر على استقرار التفكیر في أن ، علما  قسنطینة بعاصمة أخرى

.بالجزائرالفرنسیة السلطة اإلقلیمیة 
وهي أحد ،هم ملمح في شكل الحكم تبناه بیجو هو االعتماد على المركزیة والجیشأ

نظام عسكري غیر فكان بیجو یؤمن بضرورة،العناصر األساسیة في مفهومیة البایلك
خلفاء، :مباشر، فكافة الزعماء األهالي من قمة إلى قاعدة السلطة اقتبست من نظام األمیر

لقد كانوا عناصر تنفیذ ألوامر السلطة ،ن القسم السفليیشكلمباشاغوات، قیاد، شیوخ بسطاء 
.العسكریة الفرنسیة التي كانت تتمتع بالقیادة الكاملة

خالل قرن ربما لن یكون هناك نظام حكم لألهالي أكثر فعالیة ففي ... : "یقول بیجو
ظلت السلطات العسكریة تمسك بزمام إدارة 1830ألنه ومنذ ، 2"...من النظام العسكري

وفي فترة االمتداد والتوسع داخل البالد ظل العسكریون یتحكمون في إدارة ،العرب العلیا
السلطة العسكریة ّا، وحسب بیجو فإنالشؤون السیاسیة وتنظیم المناطق بعد إخضاعه

.تتماشى مع العقلیة األهلیة مثلما تتماشى مع واقع األمن الفرنسي
ًأو تعتقدون فعال أن هذا الشعب ... : "یبرز هذا في رده على رجال النظام المدني

والذي یحكمه أناس هم في الوقت ... الفخور للغایة، المحارب للغایة، الجانح بسرعة للثورة
أو تعتقدون أن مثل هذا الشعب یمكن احتواؤه وقیادته من قبل !فسه إداریون محاربونن

1. Charles-André Julien : Histoire de l’Algérie contemporaine, Op. Cit., pp.216, 217
2. C.A.O.M. : Bugeaud au Duc Monlomoreny : 2EE10 : 4 octobre 1844
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لیس لدینا أي ادعاء بأن یكون لدینا سداد الرأي أزید من ذلك ... إدارییكم وقانونكم المدني
ه باستطاعتنا أن یكون ّنا سنفترض كما أعتقد أنّالذي نجده لدى رجال النظام المدني، بید أن

] وهو أمر[دنا على القیادة وتأدیب الناس ّتعواق علیهم بامتالكنا أمرّذلك، وأن نتفولدینا مثل
السلطة العسكریة في كل مكان، حتى في ، واحتفظت1..."والعربضروري لحكم الجیوش 

.مدن الساحل وضواحیها، برقابة على اإلدارة األهلیة

االعتماد على األعيان. ج
رؤساء األسر ببدایة العالقات الفرنسیة دورهب1838سبتمبر 30مرسوم ّسجل

حیث أقر هذا المرسوم رؤساء األسر ؛والعشائر الكبرى التي تتزعم القبیلة بإقلیم قسنطینة
والعشائر الكبرى الوراثیة كالمقراني بالمجانة، وابن عاشور بفرجیوة، وابن قانة بالجنوب 

.،ًوسماهم خلفاء على األراضي التي كانوا شیوخا علیها
واقتصر الماریشال بیجو مثل فالي على مراعاة أشكال التأطیر الموروثة واالستناد 

منه ًإدراكاعلى العائالت العریقة التي كانت تتمتع بسمعة حقیقیة لدى ذویها من المسلمین 
یجب في كل عمل وضع زعماء "لما تمارسه من تأثیر على المجتمع، فقد كان یقول بأنه 

."رنسیة لتنظیم الدفاع والحكم باسمنا بمثابة مبدأ إلخضاع القبائلتابعین للسلطة الف
،وقد كانت هذه القناعة تستند إلى فكرة وجوب ضم الرجال المهمین إلى جانب فرنسا
، ًوذلك لیس فقط بالنظر إلى الخدمات التي یسدونها ولكن تفادیا النضمامهم إلى الخصم

یمتلكونه بفضل والدتهم أو صفاتهم الشخصیة خارج إذا تركت ذوي التأثیر الذي : "یقول بیجو
، كما 2"خطورةبتوظیفهم سیكونون أقل ... هم سیصیرون بالضرورة أعداء للمحتلّاإلدارة فإن

ٕكل العرب یطالبون بأصوات عالیة بزعماء مسلمین، وان ذلك شرط أساسي للحصول "أن 
،3..."حكم العرب بالعربعلى انصیاع منهم، وأشعر كل یوم بازدیاد الحاجة إلى ضرورة 

اختیارنا للموظفین في مناصب الخلیفة والباش آغا یتم من العائالت "كما أنه یجب أن یكون 

1. Bugeaud : L’Algérie des moyens de conserver et d’utiliser cette conquête, Paris, 1842,
pp.41, 42
2. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre de la guerre : 2E10 : 19 octobre 1842
3. C.A.O.M. : Bugeaud à Bedeau : 2EE14 : 27 avril 1847.
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.1..."الواسعذات التأثیر القوي والنفوذ 
وبذلك ظل بیجو یسیر على نفس االتجاه الذي خططه الماریشال فالي في مقاطعة 

ذه األرستقراطیة التقلیدیة الحربیة واإلداریة قسنطینة، فأبقى في مقاطعة الغرب على رجال ه
ّوسماهم خلفاء، وأصبحوا یعینون من طرف السلطة الفرنسیة مع احتفاظ هذه العائالت ّ

َّبامتیازاتها وتولیتها التقلیدیة للمناصب والوظائف، وضمت كقبائل مخزنیة، وأصبحوا یسبغون  ُ
أن في السابق، دور الوسیط بینه وبین الشرعیة على النظام الفرنسي، ویلعبون، كما كان الش

.األهالي
والتي أدارت منطقة ،التي تعتبر أقدم عائلة في عمالة وهران" سیدي العریبي"فعائلة 

والشلف السفلى خالل فترة األتراك وحتى عقد األربعینیات من القرن التاسع عشر؛ " مینا"
عیین آخر ممثلیها سي بن عبد اهللا نجدها منضویة تحت نفس القیادة خالل العقدین التالیین بت

خلیفة، ومن بعده شخصیات أخرى من نفس العائلة تقلدت وظائف القیادة ،ولد سیدي العربي
.قدور بن علي ولد سیدي عبد اهللاومثل محمد ولد عبد اهللا) قاید(

ًوبشرق عمالة وهران نجد أیضا عائلة بومدین التي تضاهي عائلة العریبي من ناحیة 
السیاسي واالجتماعي على القبائل الموجودة بنفس المنطقة، ویمثل ابن علي بومدین تأثیرها 

غویة األصنام في عهد األتراك، فأسندت األغویة بعد آد ّزعامة اوالد بومدین الذي كان یتقل
االحتالل إلى ابنه األكبر مصطفى، وأصبحت تتوارث وظائف القیادة شخصیات من نفس 

.العائلة
أهم قبیلة لدى قبیلة الدوایر؛ التي " لبحایتیة"ًران دائما تعتبر عائلة وداخل عمالة وه

ًوابتداء من مصطفى ابن اسماعیل ،تعتبر أقدم عائلة في المخزن طیلة القرن التاسع عشر
، وبعد 1835زعیم هذه العائلة الذي كان آغا في بایلك الغرب في الفترة التركیة، ومنذ 

االحتالل عین مصطفى بن اسماعیل على رأس مخزن خضوع دوایر الزمالة إلى قوات 
ًتعتبر هذه العائلة من أوسع العائالت عددا والتي احتلت مناصب قیادیة كبرى في ، وهران

.الغرب الجزائري خالل العهد الفرنسي
وفي جنوب القطاع الوهراني، برزت أهم عائالت كانت ذات نفوذ واسع داخل القبائل 

قادي، أوالدل العهد االستعماري التي توارثت مناصب القیادة وهي خالل الفترة التركیة وخال

1. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre de la guerre : 2EE2 : 18 juillet 1842
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.1سیدي الشیخأوالدصافي بن أحمد، وبني یحیى، وأوالدو

كبديل للنظام البايلكيعبد القادرتبين نظام األمري. د
الستبدال النظام البایلكي التقلیدي تبنى الماریشال بیجو نظام األمیر عبد القادر بدل 

.حاج أحمد باي في عهد الماریشال فالينظام ال
على اعاماحاكم1841فبرایر 3م مقالید منصبه في ّوتسل1840ُلما عین بیجو عام 

نه ال جدوى من اعتماد التنظیم ّضح له أّفي تنظیم المقاطعة الشرقیة، اتشرع إیالة الجزائر
، وأنه لم یبق سوى سابقةلدى السلطة الالبالدتنظیم الفرنسي، وأنه یجب االقتباس من شكل 

لم یكن لدینا ما یكفي من الوقت الضروري : "، یقول بیجوالرجوع إلى الماضي األهلي
فإنه من الالزم علینا اإلعراض عن ذلك حتى ال نزید الوقت ٕللتجدید، وحتى وان توفر لدینا 

أكثر حكمة من الصعوبات المتنوعة القائمة بیننا وبین العرب، لن نقدر إذن القیام بأي شيء 
ًمن إبقاء أو منح البالد المحتلة مؤخرا نمطا یعرفه  .2..."األهاليً

بل 3"ًمنسجم تماما مع طبیعة العرب"ّلقد بدا لبیجو أن تنظیم األمیر عبد القادر 
لم یكن للنظام العثماني أیة أسس غیر : "األكثر أهلیة لكي یمرر عبره سلطة الفرنسیین یقول

رتنا ترفضه والسكان یمقتونه وال یمكنني الحدیث عنه، أما تنظیم حضا... النزوات والتعسف
األمیر عبد القادر فإنه یستند إلى معرفة حقیقیة بالمناطق وعالقات القبائل فیما بینها 

وباختصار، یبدو لي أنه من الواجب االحتفاظ بهذا النظام باالستناد إلى . والمصالح المختلفة
.4..."معرفة كبیرة بالرجال و األمور

بعدما أضاف إلیها بعض المفردات ) خلیفة، قاید، شیخ(ت الوظائف وأسماءها ّبذلك ثب
.من تنظیم إدارة األمیر مثل اآلغا والباشاغا واآلغا المستقل

األرستقراطیة التقلیدیة الوهرانیة خالل القرن التاسع عشر، الرأسمالیة االستعماریة، إشكالیة االندماج : إبراهیم مهدیدأنظر. 1
وما 78، ص I ،II، مجلة1998أفریل -، جانفي4االجتماعي، مجلة الجزائر األنثروبولوجیة والعلوم االجتماعیة، عدد 

.بعدها
2. Bugeaud : Exposé de l’état actuel de la société arabe du gouvernement et de la
législation qui la régit, Imprimerie du gouvernement, novembre 1844, in 8e avant propos.
3. Ibid.
4. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre de la guerre : ACCA 2EE5 : 17 décembre 1843
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وشكل حكمه من المفهومیة *)الزمالة(تهاألمیر عبد القادر نظام دولأقاملقد 
، 1العثمانیةت اإلداریة وعلى التقالید العسكریة حیث حافظ على التقسیما؛المؤسساتیة البایلكیة

ًمتبنیا المركزیة ومعتمدا على المخزن واألعیان التي هي أحد العناصر الفاعلة في مفهومیة 
.السلطة البایلكیة

فكان السید المطلق في القیادة العامة للقوات النظامیة "ّوقد ركز جمیع السلطات بیده 
یحملون اسم خوجة3فون اشتقت أسماؤهم من النظام الموروثّ، یساعده موظ2"وغیر النظامیة

:ًیتلقون كتابیا كل األوامر التي تصدر منه، ومستشارین خصوصیین له، وهم على التوالي
سیدي محمد بن عبد الرحمن، سیدي الحاج محمد الخروبي، سیدي مصطفى بن الحوسي، 

ًوفضال عن هؤالء الخوجات نجد مع األمیر دوما ً:
:، عدة بن فخرة)رئیس تنفیذ األحكام القضائیة(باش شاوش األمیر :لد الحاج عليمحمد و

وهؤالء الموظفون یعینون من طرف . سیدي بن عبو بن مصطفى القاضيوخزندار األمیر، 
كما .4ذات التأثیر والنفوذاألمیر، ویختار عادة من أفراد عائلته أو من العائالت الكبرى 

یطلق اسم الزمالة على تلك المدینة السیارة التي كانت أحیاؤها تسمى المحلة بالنسبة لما هو مخصص لعائالت : الزمالة. *
ـأما عدد سكانها فإن المؤرخین اختلفوا حولها؛ فمنهم من یقدره ب. األجناد والدائرة؛ هي خیام مخصصة لعائالت األعیان

ًنسمة، فالدوائر التي كانت خیامها تختلف عددا كانت موزعة 20000وحسب تشرشل أنه كان یزید عن . سنف200000
ًولم تزل تزداد كمیة "على أربعة مخیمات واسعة، وكل دائرة تعرف مكانها، وكل رئیس له مركز معین ووظیفة معروفة، 

ًواتساقا وارتباطا حتى صارت ملجأ عظیما وحصنا أمینا ً ً ً عین لحراستها وحمایة أحوازها أربعة قبائل من العرب وفرقة وقد... ً
كثیرة العدد من العسكر النظامي ممن اطلع على هذه المدینة وترتیبها عرف ما كان علیه األمیر من اآلراء المصیبة 

.والتدابیر العجیبة
410تحفة الزائر، المصدر السابق، ص–: أنظر

199، ص1974د القادر، ترجمة أبوالقاسم سعد اهللا، تونس، حیاة األمیر عب:شرشلتهنري –

الكفاح المسلح في عهد األمیر عبد القادر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، المؤسسة : محمد العربي الزبیري–
.وما بعدها159، ص1982الوطنیة للطباعة، سبتمبر 

123، ص1999، 1ثقافي العربي، الدار البیضاء، طمجمل تاریخ المغرب، المركز ال:عبد اهللا العروي. 1
2. Ministre de la guerre, 15 décembre 1839, Situation historique à la partie de la
province d’Oran soumise à l’Emir et Hadj Abdelkader, p.1

دارة األمیر؛ حیث نجد كلمة خوجة، باش ظلت المصطلحات واأللفاظ المستعملة في النظام العثماني متداولة في نظام إ. 3
شاوش، خزندار، طوبجي، وهو جندي في فرقة المدفعیة، باش طوبجي، وهو ضابط في فرقة المدفعیة، وآغا وهي رتبة 

.عسكریة
83، 82، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ص ص2التاریخ العسكري واإلداري لألمیر عبد القادر، ج): أدیب(أنظر حرب 

4. Ministre de la guerre : Op. Cit., p.8
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ًفي جعل القبیلة أساس المجتمع الریفي، علما أن اتحادات القبائل ارتكز على فكرة البایلك 
كانت تشكل من الناحیة اإلداریة أغوات أو وحدات إداریة یخضع فیها اآلغا إلى سلطة 

فكانت أراضي دولته مقسمة إلى ثماني ،وهو النظام الفعال الذي حافظ علیه األمیر،الباي
، حمزة )الزیبان(، بسكرة )برج بوعریریج(یة، مجانة تلمسان، معسكر، ملیانة، المد: مقاطعات

.1الغربیةالجنوبیة ، الصحراء )البویرة(
قسمت هي األخرى إلى دائرة محدودةأي2خلیفة*على رأس كل مقاطعةاألمیر وضع 

ستنبط مالالتنظیم وهوإلى قیادات؛ ةیوغاآلًكل واحد یجمع عددا من القبائل، قسم ة،یوغآ
.3ان البایلكیةن فكرة األوطم
لسلطة بعد إخضاعهاتحافظفالقبیلةبالتبعیة؛هو الضامن للقبائل أمام الخلیفة :اـاآلغ-

اآلغویةًمها في بایلك الغرب، وأحدث األمیر تغییرات تمثلت أساسا في ینظتعلى األمیر
في وهي مجموعة قبائل ثائرة تحت لواء دیني ضد االستعمار الفرنسي، وكان عدد المقاتلین

ٕغاویات تقریبا متماثال، وان كانت بعض اآلكل اآل ً ًغاویات أقل عددا من المقاتلین فإن قیمتهم ً
.4الحربیة القتالیة تتخطى ذلك الفارق العددي

256المصدر السابق، ص: أیف الكوست وآخرون. 1

,Ministre de la guerreتطلق بعض الوثائق الفرنسیة على كلمة المقاطعة؛ بایلك . * Op. Cit.
ت الخلیفة محمد ولد سیدي فكان إقلیم ملیانة تح. كان األمیر یعین هؤالء الخلفاء بنفسه، ویختارون من بین أفراد عائلته. 2

ٕمبارك، والمدیة تحت حكم الخلیفة بركان، واقلیم معسكر واقلیم تلمسان فقد كانا تحت حكم كل من الخلیفة حاج مصطفى بن  ٕ
.ناجي والخلیفة بوحامدي
أسماء خلفاء األمیر الذین كانوا على رأس هذه المقاطعات، والتشكیلة بشأن Marcel Emeritأنظر حول الموضوع 

.العسكریة التي كانت تحت نفوذهم
L’Algérie à l’époque d’Abdelkader, Editions Larousse, Paris, 1951, pp.275, 276 et
suivantes.

256المرجع السابق، ص: إیف الكوست. 3

م كل قبیلة ٕظلت القبیلة قوة مسلحة وقوة اقتصادیة في عهد األمیر، ویسجل لنا بهذا الصدد كل من دوماس وایمریت اس. 4
معلومات هامة حول (Daumas)وقدم دوماس . الحاجةًمرفوقا بعدد خیولها من الفرسان المشاة الذین یمكن تجنیدهم عند 

القبیلة وقوتها من الناحیة االقتصادیة فیرد أن موارد الحرب موجودة بتلمسان وتاقدمت وسیدي محمد بن یحیى بسهل 
ولألمیر عبد القادر نفس القدر بتلیوات بالقرب من القلعة لدى بني . مح والشعیرًمطمورا مملوءة بالق450غریس، وتوجد 

كما أن المیلود بن . سبیح، وبوغریشة بالقرب من منابع ملیانة لدى بني جرار، وبني بغدادي ولدى بني عامر بواد الفضة
قطعان األبقار موجودة بمازونة على أما . على هذه المطامیر قام بإصالح مطامیر ومخازن هائلة باألصنامعراش المشرف

، والقبائل لدى بني عباس(Atba)ًنهر الشلف، أما الجبال فهي لدى بني هاشم بالجبال ما وراء سهل غریس، وأیضا بعتبة 
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ًات دائما من عدة قبائل، كل قبیلة تحت سلطة قاید معین، یعین یغاوتتشكل اآل:القاید-
فارس، یعین الخلیفة 200و100فرسانها بین اآلغا القاید على القبائل التي یتراوح عدد

یمثل القاید السلطة المباشرة لكل قبیلة؛ فهو . باقتراح من اآلغا القیاد بالنسبة للقبائل الكبیرة
الذي یراقب الشرطة واألسواق، وهو الذي ینقل للعرب البدو األوامر التي تصدر مباشرة أو 

ًالة غیابه یعمل مساعدا له أو مستشارا في غیر مباشرة من اآلغا، ولكل قاید خلیفة في ح ً
.1المناسبات الكبرى

ًغویة قسما من القبائل أخذ اسم المخزن واسما آخر یسمى آوجد بكل ی:المخزن- ً
یتمتع مخزن كل أغویة بامتیازات، وكانت القبائل التي ،الخاضعین الذي یدعم سلطة اآلغا

ال تدفع الضرائب إال في أنا بفرسانها مقابل ٕتشكل المخزن ال تمنح أراضي وانما تدعم اآلغ
ًالحدود الدنیا، یستحوذ المخزن على الغنائم حینما یقوم بالغزوات معوضا مصاریف الحرب 

غاویة بها مخیم مخزن یستقر في آوالضرائب التي یدفعها، كما تجدر اإلشارة إلى أن كل 
.2في حالة تمرده على السلطةأماكن یمكن فیها مراقبة مخزن أغویة أخرى وااللتفاف علیه

في دولةالومن أجل ضمان منصب داخل دوالیب السلطة كان موظف:حقوق التنصیب-
لتبعیة لالوظائفهم رمزایمثل شراء رمزیالذيالعهد البایلكي مجبرون على شراء قفطانهم 

بق، یقدمون غوات والقیاد في دولة األمیر، كما كان الشأن في السافكان اآل،والوالء للنظام
بوجو 2مبالغ معینة یوم استالمهم مناصبهم؛ فواحد بوجو عن الخیمة الواحدة بالنسبة لآلغا، 

.3عن الخیمة الواحدة بالنسبة للقاید
وهي دعائم ،بذلك یمكن القول أن األمیر اعتمد على المركزیة والمخزن واألعیان

) دولة الزمول(لكیة في تأسیس دولته ولعل اعتماد األمیر على األسس البای،السلطة البایلكیة
االقتناء من األدوات األیدیولوجیة التي أقرها وحكم بما بعد هو الذي أقنع بیجو وأتباعه في

ًالمجاورة وقطعان األغنام فهي معتبرة أیضا، أما الخیل والبغال التابعة لألمیر فهي مقدرة بخمسة أو ستة آالف فهي موزعة 
أما موارد األمیر هي موجودة بالشرق أكثر من الغرب، وبالتالي فإن القبیلة . ن المدیة وملیانة ومغنیة والشلف وتلمسانبی

.كانت بحق قوة اقتصادیة
– Georges Yver : Correspondance de Capitaine Daumas Consul à Mascara, 1837-1839,

Alger, Adolphe Jourdain, 1912, pp.582, 583, p.608
– Marcel Emerit : Op. Cit., p.337 et suivantes.
1. Ministre de la guerre, Op. Cit., pp.4, 5, 6
2. Ibid.
3. Correspondance de Capitaine Daumas, Op. Cit., pp.283, 284
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.سنة300بها العثمانیون لمدة 
لم یكن لألمیر أصول تركیة وال انتماء للمذهب الحنفي، وعلى الرغم من معرفته 

ًة اإلسالمیة إال أنه لما أراد أن یؤسس دولته لم یجد بدا ه للحضارة العربیئألرض الواقع وانتما
مادام األمیر عبد ، ومن الخضوع واالقتباس من المفهومین المؤسساتي واألیدیولوجي للبایلك

القادر لم یجد مفردات سیاسیة جدیدة وال نظم إداریة غیر تلك التي أسسها العثمانیون وعملوا 
هذا االقتباس في إرساء یجنح عنفبیجو لم ،لى المجتمعمن خاللها على التنظیم والسیطرة ع

.1معالم دولته الجدیدة، وهكذا یقرر بیجو بأنه من الواجب االحتفاظ بنظام األمیر
من لقد شكلت القبیلة عبر التاریخ المغربي الملجأ الحصین للفرد:القبیلة في دولة األمیر-

اعیة األساسیة ضد أي شكل من أشكال القهر وسیلته الدفولت التضامن القبليّمثّحیث أنها
هذا التنظیم القبلي الذي قامت علیه دولة األمیر هو الذي عزز ،المسلط علیه من الخارج

قوته؛ إذ قسم المقاطعات إلى دوائر وكانت هذه الدوائر تشتمل على قبائل تحتوي كل قبیلة 
.خلكل قبیلة قائد، وعلى كل بطن وعشیرة شی،على بطون وعشائر

قام األمیر بتجمیع القبائل داخل هذا اإلطار الهرمي وهو اختراع یبرز كفاءة وعبقریة 
.تشكل القبیلة قاعدة القیادةلاألمیر

2كنموذج للقبیلة العسكریة تقدم الدراسة التي قام بها المستشار العسكري بمعسكر دوماس

صهر ًا ناجي نموذجقیادة سیدي مصطفى بن مقتصرا على معاصر لألمیر عبد القادر ال
تنتهي وهي المنطقة الشرقیة الذي،على أهم منطقة في القطاع الوهرانيتهاألمیر وخلیف

:سلطته فیها من واد الفضة مشتملة على سبع تقسیمات هامة

1. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre de la guerre, 2 EES : 17 octobre 1843
وهو من الرجال المتحمسین للمشروع االستعماري في الجزائر، وهو لیس بالمؤرخ : Eugène Daumasدوماس أوجان . 2

وقد . وال األنثروبولوجي، ولكن خریج مدرسة سان سیر كضابط حرب، ثم إرساله إلى الجزائر في السنوات األولى لالحتالل
ماي 20كسفیر لدى األمیر عبد القادر بعد معاهدة التافنة قاد عدة محالت عسكریة السیما في منطقة القبائل رغم تعیینه 

من طرف بیجو كرئیس للمكاتب العربیة، ثم أصبح على رأس لجنة الشؤون الجزائریة ثم عین 1841، ثم عین سنة 1838
ضو مجلس لقیادة ما یسمى بالفرقة الرابعة لقناصة الجزائر، وعین فیما بعد من طرف بیجو كرئیس للشؤون الجزائریة ثم ع

.الدولة ونائب لدى اإلمبراطور نابلیون الثالث
Georges Yver, Correspondance de Capitaine Daumas, Op. Cit., p.582 et suivantes.

Marcel Emerit:ًأنظر أیضا : Op. Cit., p.377 et suivantes
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.آغا الغرابة-
.آغا المجاهرة-
.آغا بني هاشم الغرابة-
.آغا بني هاشم الشراقة-
.Sadamasقاید السدامة -
.قاید طلیتة-
.آغا الشرق-

یقع تحت حكم كل من هؤالء األعیان، إن جاز لي القول، عدد من القبائل یدیرها 
یجب : "كما یليحكمه لألهاليكیفیةیحدد بیجو.ویقودها في الحرب ویجعلها تدفع الضرائب

ًلكن من عل ولیس انطالقا من الدوالیب علینا أن نحكم العرب مباشرة، و نؤدي بذلك أجمل لٍ
حن محكمة االستئناف الكبرى، نترك للزعماء األهالي سوء السمعة المرتبط بالتنفیذ ن. ..دور

.1"...الیومي ألوامر السلطة العلیا
هذا ملمح هام في التنظیم اإلداري لألهالي الذي تبناه بیجو كافة الزعماء األهالي من 

، باش آغوات، قمة إلى قاعدة هرم السلطة التي اقتبست من نظیراتها لدى األمیر خلفاء
لقد كانوا عناصر ،أغوات، قیاد، شیوخ بسطاء یشكلون القسم السفلي التابع لنظام حكم العرب

بطریقة عملیة، بفضل ضباط تنفیذ ألوامر السلطة العسكریة التي كانت تتمتع بالقیادة الكاملة
.األهاليأعیانالشؤون العربیة التي ینصاع إلیها 

العرب واحدة في كل المقاطعات الثالث مع فروق بسیطة إن إدارة... : "2یقول بیجو
إنها إدارة الفرنسیین المباشرة بمعیة زعماء عرب بألقاب شتى كوسطاء على هرم ... للغایة

الصرح نجد قادة المقاطعات ورؤساء الدوائر العسكریة، وفي التفاصیل نجد ضباط المكاتب 
.3"...لفاءالعربیة الذین یصدرون أوامرهم عند كل فرصة للخ

الجدیر بالمالحظة أن البعد الجغرافي واإلداري في عهد الماریشال بیجو تجاوز 
.ما كان علیه في عهد الماریشال فالي؛ حیث أصبح یشمل الكنفدرالیات شبه المستقلة

1. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre, 2EE6 : 6 août 1845
2. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre, 2EE6 : 18 août 1845
3. C.A.O.M. : Bugeaud à un intendant militaire : ACCA 2EE12, Laise, 20 mai 1845
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مرتكزات سياسة بيجو االستعمارية. 2
سيطرة على أراضي العزل البايلكيةللفكرة االستيطان والدمج. أ

بدأ ، فقدفكرة االستیطان والدمج على سیاسة مشروع بیجو بعد تقلده السلطةرتسیط
في المنطقتین األولى والثانیة على أراضي -ًكما أشرنا سابقا-بتطبیق القانون المدني

ًالنظام القضائي اإلسالمي شیئا فشیئا بالنظام المدني، إال أن عمل على استبدالالبایلك، و ً
وجه تطبیق هذه الفكرة هي الملكیة العقاریة الجماعیة للقبیلة، وكانت العائق الذي وقف في

القبیلة هي الركیزة األساسیة التي تعتمد علیها دولة األمیر عبد القادر ونظام الكنفدرالیات شبه 
ّبیجو كان یدرك جیدا أنّ، علما أنالمستقلة ًالمجتمع القبلي یمثل عائقا في مواجهة ذلكً

ًیشكل كیانا مستقالله أنعلى حاله سلطته، وبقاؤه  وللوصول إلى هدفه األساسي هو ،ً
:فيبشأن الدمج هذه السیاسة تتمثل.ًبتطبیق سیاسة الدمج أوال، ثم االستیطان

.اإلضعاف التدریجي لسلطة رؤساء األهالي-
.لإلشراف على العملیة ومتابعتهاالقبیلة وتشكیل المكاتب العربیةكّتفكتسریع -

إلى الهدف النهائي وصوالّللتحكم فیهمالقبیلة اأرضأي التركیز على ا بشأن االستیطان،ّأم
هما،لمجال أمام األوروبیین للتغلغل داخللاإفساحاألوربیة لتأسیس الملكیة العقاریة الفردیة

ٕهذا ما طرحناه في تنظیم الكنفدرالیات وانشاء المكاتب العربیة أو ما یعرف بالتنظیم الجدید
إال أن المشكل الذي واجهه في االستیطان هو أنه ال توجد داخل القبیلة مفهوم . للبایلك

الملكیة الخاصة لألرض؛ والتي یمكن تناقلها بالبیع والشراء ألن الطابع الجماعي لملكیة 
لذلك . ًقف عائقا أمام االنقساموًاألرض هو الغالب، عالوة على أن عامل الشیوع والشفعة 

ًطریقة االستعمار التي یجب اتباعها في االستیالء على أراضي العرش محاوال یطرح بیجو 
.رصد االنعكاسات واآلثار التي سوف تنجر عن هذا االغتصاب

االستعمار یستطیع االمتناع عن المساس بطریقة أو بأخرى لم یكن: "یقول بیجو
حقیقة األمر أننا في... بأراضي األهالي، من هنا جاءت ضرورة حل هذه المسألة الصعبة

في أغلب األحیان تجاهلنا الجانب األهلي في مشاریع االستعمار، وكنا نناقش األمور وكأن 
یبدو كأننا نظن أنه لیس علینا إال أن نترعرع على أرض خالیة ... العرب غیر موجودین

وخصبة، ونفكر كما لو كان العرب غیر موجودین، أو كما أنه لیس من األسهل إال أن 
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لم نفكر ... لنقل بصراحة إن هذا الحماس في االستعمار لیس في محله. "1"نب أذاهمنتج
... ًتماما في الشعب العربي والصعوبات التي یمكن أن تواجهنا بسبب تقالیده القتالیة والدینیة

ًلقد فكرنا أحیانا في ...ًنفكر كما لو كان أن األرض أخلیت تماما ووضعت تحت تصرفنا
: ولكن لنقل له، ولیسمح لنا بهذا التعبیر التافه الذي یعبر بدقة عن الموضوع: الشعب العربي

.2"ابتعد من هنا آلخذ مكانك"
وفي حالة أخرى ُأهملت بشكل خطیر مصلحة األهالي، بینما المصلحة : "ویقول أیضا

حل بحذر مشكلة التواجد األوروبي، أو بمعنى أدق إدخال شعب جدید تالسیاسیة تقتضي أن 
ه مهما كان الحل المتبع في هذا المیدان سیتسبب ّبیجو أنأدرك ...". جزء من أراضیهوأخذ

من البدیهي أن العرب ال یمكنهم أن یروا إال بسخط كبیر إدخال ... : "في عدم رضا األهالي
سكان جدد مهما یكونوا، ولهذا فمن المؤكد أنه مهما فعلنا باالستعمار، فإننا سنثیر لدیهم 

.3..."ّتمرد علیناالي المخاوف وبالت
من المناصرین لالستعمار االستیطاني یده وهوكلوزال قبل الماریشال فاليوضع

ًعلى ملكیات كبیرة في وقت مبكر حین كان حاكما على الجزائر، وحاول أن یجعل من 
وقد تدفقت علیها موجات من شداد من عامة الناس،األوروبیینوافدینًالمتیجة مركزا لل

حیث لم یكن بین هذه المجموعات األوروبیة أي انسجام؛ فقد كان یوجد بها الفرنسیون اآلفاق
أوربیي ًاألصلیون والسویسریون واألوروبیون الشمالیون، لكن األوفر عددا كان یأتي من 

بكثرة في وهران وضواحیها، واإلیطالیون األسبانالبحر األبیض المتوسط ومن بین هؤالء 
. 4البالدوالمالطیون في شرق 

أهم : األرضمسألةیتعرض بیجو في مشروعه االستعماري للمعطیات األساسیة ل
یصیب ّالمتوجه إلى الریف الذيناتجة عن االستعمار وهي المسائل التي تمس األهالي 
ّالفرنسي الجوهریة النابعة خصوصیة االستعمارّ، المعبر عن ًاألهالي بالطریقة األكثر ضررا

یتمیز : "حیث یقولّقیة للمعمرین األوربیین، الفرنسیون منهم بالخصوص؛من الطبیعة الحقی
في أوروبا عندما نحتفظ بمقاطعات استولینا علیها ،فتح الجزائر عن فتوحاتنا األخرى بأوروبا

1. Bugeaud : De la colonisation de l’Algérie, p.3
2. Bugeaud : Quelques considérations de notre établissement sur trois questions
fondamentales en Algérie, p.65
3. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre de la guerre, 2EE6 : 1 décembre 1845, pp.375, 376
4. Rozet et Carette : L’Algérie, Op. Cit., pp.208, 209
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ًلم تكن لدینا الرغبة في إدخال شعب جدید وسطها، وال نرید أن نأخذ جزءا من أراضیها 
.ختلف في العادات والدینإلعطائها لعائالت أجنبیة ت

إذن "... ، 1"لهذا فإن كل الحواجز تقف أمامنا،على العكس من هذافأما في الجزائر 
ال یتعلق األمر في هذا المجال بالنسبة للسكان األهالي بالخضوع لألجانب أو قوانین جدیدة 

إذا أحس . ..هل یمكنهم البقاء على أراضیهم،فحسب، بل یتعلق األمر بمسألة تمس وجودهم
المهزوم بكراهیة شدیدة تجاه الفاتح؛ فبدیهي أن ذلك یكون عندما یرى األرض التي ترقد 

.2"...تحتها رفاة والدیه تنتزع منه
كان االستعمار بالنسبة لبیجو والحكومة وكذلك األوروبیین الذین جاءوا إلى الجزائر 

ل ال یرضون بتعویض سلطة ودفعوا بمئة ألف جندي وخوض معارك والتضحیة بالمال والرجا
االستعمار من إن "،الستعمار على أنه التتویج للفتحإلى افكانوا ینظرون ،األمیر بخلفاء

.3"أكبر الوسائل الستغالل الغزو والفتح، ووسیلة أساسیة لدعمه
أي تطبیق القوانین ،ه إلى الدمجتسیاسة بیجو عند االستعمار بل تعدلم تتوقف و

بین یهدف من وراء هذه السیاسة إلى ضمان األمن واالستقرار في البالد كان ، فقد الفرنسیة
، التأثیر على الروح القتالیة للعشائرمن خالل لحیلولة دون حدوث ثوراتّالمعمرین واألهالي ل

یجب أن نسعى بكل الوسائل الممكنة إلى إدماج العرب ومشابهتهم لنا، وتغییر ":یقول بیجو
... 4م في مجتمعنا وجعلهم یستفیدون من كل المزایا التي نتمتع بهاخلطه،ًعاداتهم تدریجیا

ٕیجب في الخالصة إدخالهم في استعمارنا وادارتهم كلما سمحت الظروف بذلك كما ندیر 
فاإلدماج المرغوب فیه لدى بیجو یستجیب إلرادة ضمان السكینة العامة . 5"الفرنسیین

: من خالل قولهعة القتالیة للعشائرٕواإلنقاص من خطورة االنتفاضات، واضعاف النز
ِّهذه هي الوسائل التي تجعل االنتفاضات نادرة، وتعود ،ٕإشراكهم في استعمارنا وادماجهم"

ًالعرب، شیئا فشیئا، على عاداتنا إنها أكثر سیاسة من أي شيء آخر، وبالتالي أكثر "،6"ً
. نطقة ونحن في أخرىمن األفضل بالتأكید خلط العرب معنا من أن نضعهم في م. ضمانة

1. Bugeaud : Circulaire du 17 septembre 1844
2. Richard (Ch.) : Du gouvernement arabe et l’institution qui doit l’exercer, Op. Cit., p.22
3. Proclamation du 22 février 1841, 2EE1 : p.33 et suivantes
4. Bugeaud : Quelques considérations de notre établissement sur trois questions
fondamentales en Algérie, Op. Cit., p.75
5. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre de la guerre, 2EE6 : 1 décembre 1845
6. Ibid
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بتفریقهم نحطم لدیهم قوة الجماعة وقوة الوطنیة؛ فالخلط لدیه فائدة أخرى هي تحسین عاداتهم 
.1"وفالحتهم

ألهلي يف سياسة بيجو االستعماريةتوظيف األعيان والقضاة ا. 3
األعيان. أ

باشرا یحكموا األهالي حكما مأن الفرنسیونعندما تم احتالل مدینة قسنطینة حاول
ظروف األهالي االقتصادیة عنابة وسكیكدة مستغلین مثلما فعلوا في دون إشراك األعیان

.احتالل المدینةعقب
یذكر مارسیي أن الماریشال فالي حینما عاد إلى قسنطینة وأصدر قراراته المنظمة 

ًاتخذ قرارا سریا یحظر على األوروبیین حق اإلقامة في] 1838سبتمبر 30[لإلدارة  ً
قسنطینة، وقد أثار هذا القرار سخط المعمرین، كما أثار سخطهم وضعهم تحت إدارة یتوالها 

.فهم من ناحیة كانوا یحسون بالمهانة وهم الغزاة المنتصرون،المسلمون
ومن ناحیة أخرى كانوا ال یرضون أن توضع قیود تحد من مطامعهم وقد جاءوا 

الذي تولى القیادة ویبدو أن الجنرال نیغریي.2الستثمار االنتصارات التي حققها جیشهم
قد انحاز 1839یولیو 27و1838سبتمبر 28العسكریة في اإلقلیم في الفترة الواقعة بین 

ًأنه كان یعارض سیاسة الحكم غیر المباشر تلقائیا، فاتفقت بلإلیهم وأصبح یشاطرهم الرأي، 
ًألن المشهور تاریخیا أن الجنرال نیغریي ،رغبته مع رد الفعل الذي أحدثته لدیهم سیاسة فالي

.كان من أنصار الحكم المباشر
نظرتیهما إلى ًالصراع بین الماریشال فالي والجنرال نیغریي حادا بسبب تعارض كان 

إذ كان الحاكم ؛ ًهذا الصراع اتخذ مظهرا غیر مباشرّأنّحتى، ّة المسطرة لالستعمارسیاسال
النظرتین السیاسیتینالصراع بین ذلك التي تمثل فیها حمودة بن لفقون هو الواجهة 

في إلقلیم قسنطینة اعسكریاهذا األخیر منصبه قائدّن تولىأفما ،المتباینتین لفالي ونیغریي
أخذ في محاربة الحاكم حمودة بن لفقون وتلفیق التهم له مرة بالخیانة للقضیة ّعهد بیجو حتى 

إلى غیر ذلك من التهم التي ، ًرة، وثالثا باستغالل السلطةالفرنسیة، ومرة بسرقة أموال اإلدا

1. C.A.O.M. : Bugeaud au général de Rué, 2EE12 : 4 mars 1846
2. Ernest Mercier : Histoire de Constantine, Op. Cit., p.470
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وجهها له، وكان یرسل التقریر تلو اآلخر للحاكم العام الفرنسي بالجزائر الماریشال فالي یؤكد 
كان ینتظر أن یصدر ، بل1ًفیها هذه التهم ویندد بتصرفات حمودة مدینا إیاه بالخیانة

.ه للمحاكمةًالماریشال فالي قرارا بخلعه وتقدیم
، یقول فالي في إحدى رسائله إلى غیر أن موقف فالي كان على العكس من ذلك

فقد أعلمت ،الجنرال نیغریي عدم الرضا على سلوك الحاكم العامیبدو على : "وزیر الحرب
.سعادتكم بتأسیس مجلس مكلف بفحص شؤون تسییر المقاطعة

ن الحاكم حمودة تلقى دون أن یعلم والتقاریر التي أنجزها هذا المجلس تكشف لنا أ
سیدي فالجنرال عدة مبالغ صادرة من ممتلكات البایلك، وأنه استعملها ألغراضه الشخصیة، 

ًمحمد ال ینكر هذا ولكن یقول أن السلطة التي خولناها له تجعله یستعمل عددا كبیرا من  ً
دمات ومبالغ ضروریة األعوان من كل نوع، وأن التمثیل لمنصبه الحالي یتطلب أن یتلقى خ

. 2"لمواجهة مختلف هذه المصاریف، وأنه من هذا الجانب لم یتجاوز الحدود المطلوبة
كان في حین تقاریر تفیض بالتهم الخطیرة ى فاليففي الوقت الذي كانت تنهال عل

الحاكم حمودة یتلقى الرسائل المشجعة من الماریشال فالي یعرب له فیها عن ثقته المطلقة 
ٕإنك الرئیس األعلى لعرب قسنطینة وان : "ًیره في تعیین بعض شیوخ اإلقلیم قائال لهویستش

الذین یعلنون خضوعهم من شیوخ القبائل ال بد أن یبرهنوا على احترامهم لك بما یشرفك، وهو 
.3"السبیل الوحید للحصول على مساندة فرنسا ومساعدتها لهم في أمالكهم وأشخاصهم

ًیي أصدر أمرا بوقف حمودة عن أداء مهامه ووضعه تحت أن الجنرال نیغرغیر
اإلقامة الجبریة مما جعل الماریشال فالي یعزله عن منصبه كقائد عسكري إلقلیم قسنطینة، 

ً، كما نقل عددا من الضباط الذین اعتبروا عناصر متواطئة مع "غالبوا"ثم عین بدله الجنرال 
.4بر إلى حمودةوقد سارع فالي إلى زف الخ،الجنرال نیغریي

وما كاد الجنرال غالبوا القائد الجدید یصل إلى قسنطینة حتى بادر بإطالق سراحه 
وأعاد اعتباره وصحبه معه الستعراض القوات العسكریة في مهرجان كبیر بالكدیة، وأحاطه 

1. Ernest Mercier : Les idées et les actes du Maréchal Valée, RSAC 1900, pp.104, 117
2. C.A.O.M. : Valée au ministre de la guerre, Alger, mars 1838
3. Ernest Mercier : Les idées et les actes du Maréchal Valée, Op. Cit., p.110 الرسالة الرابعة

,.8Ibid، 7، 6رقم . أنظر الرسائل التي تبادلها فالي مع حمودة بن لفقون. 4 pp.114, 115, 116
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.1بهالة من العظمة أثناء االستعراض
فسارع إلى زیارة 1841فبرایر 3بعد عزل فالي تولى بیجو مقالید السلطة في 

، وكان أول قرار اتخذه هو إعادة الجنرال نیغریي إلى قسنطینة 1841قسنطینة في مارس 
ًوهذا ال یعني رد االعتبار للجنرال نیغریي فقط، وانما یعني أیضا ت،2كقائد عام لإلقلیم عدیلٕ
نة هو عزل كان أول عمل قام به الجنرال نیغریي بعد عودته إلى قسنطیـالسیاسة الفرنسیة

الحاكم حمودة بن لفقون، ثم إلقاء القبض على ابن عیسى خلیفة الساحل، واآلغا بن 
الحمالوي خلیفة فرجیوة؛ إذ اتهم األول بالخیانة واالتصال باألمیر عبد القادر، كما اتهم 

.،3الثاني بتزییف النقود
اإلدارة هذا یكون نیغریي تخلص من األعمدة الثالثة التي كانت ترتكز علیهاوب

وبالقضاء على ممثلي العائالت الكبرى بقسنطینة یكون قد تبنى المركزیة التي هي ،األهلیة
إحدى العناصر األساسیة للنظام البایلكي، وأصبح الحاكم العسكري لإلقلیم تتركز بیدیه جمیع 

:، هي1844و1841أهم القرارات اإلداریة بین سنتي و.السلطات
بالنظام اإلداري لتثبیت النظام المدني بالمنطقة األولى صدرت قرارات هامة تتصل 

:أهمها،التي یشملها البعد السلطوي
هو القرار الذي ینص على إلغاء 1841كان أخطر القرارات التي صدرت في عام ـــًأوال

مجلس الشیوخ العرب الذي كان یطلق علیه المجلس البلدي؛ والذي كان یتألف كله من 
.ٕالغاء منصب الحاكم حمودة بن لفقونأعیان اإلقلیم، و

تألیف لجنة تحت إشراف الحاكم العسكري األعلى لإلقلیم تتمتع بسلطات واسعة، ـــًثانیا
:وتتكون اللجنة من

.الحاكم العسكري األعلى لإلقلیم-
.الحاكم المدني-
.نائب المعتمد العسكري للشؤون المالیة-
.ضابط الشؤون العربیة-
.ون المالیة المكلف بقسم الضرائب العربیةموظف الشؤ-

1. Mercier : Histoire de Constantine, Op. Cit., p.467
2. Ibid., p.490
3. Ibid., pp.491, 492



البعد البايلكي يف مشروع املاريشال بيجوالثالثالفصل 

165

وقد نص على أن الحاكم العسكري األعلى لإلقلیم أن یعین ثالثة أعضاء من األهالي 
.في اللجنة یتمتعون برأي استشاري فیها، ولكن لیس لهم حق التصویت

.إنشاء محافظة مدنیة في مدینة سكیكدةـــًثالثا
أصبحت بذلك مدینة قسنطینة تتبع في كل ما فنة قسنطینة، إنشاء محافظة مدنیة بمدیـــًرابعا

ٕیتصل باإلدارة المدنیة شعبة إدارة الداخلیة بمدینة سكیكدة، وانشاء المحافظة المدنیة بقسنطینة 
.یبدأ بظهور الموظفین بها

.إنشاء محافظة للشرطةـــًخامسا
.1یةإنشاء وظیفة ضابط عسكري یشرف على قسم الشؤون العربـــًسادسا

ًتلك هي أهم القرارات التي صدرت في العامین األولین لتولیة بیجو حاكما عاما على  ً
الجزائر، فإذا أضیف إلیها القرارت األخرى التي تتصل بالنظام العقاري والقضاء ندرك مدى 

.التطور الذي حدث في تسییر اإلدارة األهلیة تجاه اإلدارة المدنیة
قد قضت إلى حد كبیر على اإلدارة األهلیة، وهو ما یمكن القول أن تلك القرارات 

.یتفق مع سیاسة االحتالل الكامل والحكم المباشر
صدرت عدة مراسیم منها مرسوم یدعم اإلدارة المدنیة ویوسع 1844- 1843وفي عام 

فقد كان من . وفي الوقت نفسه یقضي على البقیة الباقیة من نظام اإلدارة األهلیة. سلطاتها
تضمنه المرسوم إلحاق الموظفین اإلداریین من األهالي؛ مثل األمین وشیوخ هیئات بین ما 

الحرفیین؛ باإلدارة المدنیة المباشرة، ویمارسون تحت رقابتها المباشرة مختلف االختصاصات 
یمارس الحاكم العسكري األعلى لإلقلیم، ، التي أوكلت إلیهم، أو التي تسند إلیهم في المستقبل

.اإلداریة السلطات التي خولها لها التشریع الخاص بالجزائروكذا اللجنة
ٕهذا باإلضافة إلى قرارات أخرى محلیة تتعلق بإعادة تنظیم المكتب العربي وانشاء 
إدارة لمقاطعة قسنطینة تندرج في إطار المنطقة المختلطة، ویتألف موظفوها من مدیر 

، وضابط صف للنسخ، وكاتب عربي، وضابط لدفع مرتبات المخزن، وموظفین اثنین للترجمة
ووكیل الضیاف وشاوش، وحددت اختصاصات هذه اإلدارة، كما صدرت قرارات أخرى 

.2من بینها التعلیم العموميلضبط سیر المصالح الحكومیة

1. Mercier : Histoire de Constantine, Op. Cit., pp.496, 497
2. Ibid., pp. 505, 506
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ًوبالرغم من أن قسنطینة استقبلت عددا من الموظفین المدنیین األوروبیین، فقد 
ًشكل جزءا من المناطق المختلطة، بینما نجد عنابة ذلك ألنها ت،احتفظت بإدارة خاصة

وقد أدت جمیع هذه اإلجراءات التي . وسكیكدة وجیجل وبجایة قد عین فیها رؤساء للبلدیات
ًجعلت الجزائر تخرج تدریجیا من النظام االستثنائي الذي اتبع منذ الغزو إلى نتیجة أولى 

كما أدت إلى إخضاع أعمال اإلدارة تتمثل في الحد من السلطة المطلقة للحاكم العام،
.العسكریة للرقابة

بقسنطینة، وهو یشكل إضافة حامیةصدر قرار بإنشاء ال1844مارس 24وفي 
زودت 1845وبحلول عام ،بالحیاة البلدیة؛ فتكونت فرقتان من الملیشیا وشعبة للمطافئ

" لوبان"سید عین ال1846فبرایر 17، وفي 1المدنیةقسنطینة بجزء من مؤسساتها 
(Laubane)،صدر قرار بإنشاء وظیفة مفتش 1846فبرایر 18وفي نائب مدیر للداخلیة

أفریل ینص على إنشاء إدارة للطرق والجسور 15االستعمار االستیطاني، وقرار آخر بتاریخ 
مارس قرار وزاري بإنشاء كرسي عمومي 19ًتحت سلطة باش مهندس، وأخیرا صدر في 

.2ح باب المسابقة لهذا الغرضللعربیة، وافتت
یتبین من المراسیم والقرارت السابقة أن بیجو عمل منذ أن تقلد منصبه كحاكم عام 

فاستكملت قسنطینة في عام ،على الجزائر، على تزوید البالد بجهاز إداري من األوروبیین
.وهو النظام المدني الذي كان یتطلع إلیه المعمرون،أجهزتها اإلداریة1846

ءالقضا. ب
السلطة التي یرجع إلیها استمر النظام القضائي المعمول به في العهد العثماني وهو 

ما الجرائم أالمسلمون في كافة قضایاهم، وقد استمر هذا الوضع طوال حكم الماریشال فالي
ذات الخطورة على سلطة االحتالل فقد كانت تشكل لها مجالس حرب، ولما خلفه الماریشال 

أ في تطبیق النظام المدني بالمنطقة األولى للتقسیم الجغرافي لإلقلیم اعتمد على بیجو وبد
، وسنعرض هذه المسألة وفق فكرة البایلك التي ترتكز على المركزیة وازدواجیة القضاء

:التفریعات التالیة

1. Mercier : Histoire de Constantine, Op. Cit., pp.507, 509
2. Bugeaud : Exposé de l’état actuel, Op. Cit., p.513
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:تشریعات وقوانین مركزیة للتعیین والتجدید واإلقالة للقضاة. 1
،تنظیم التقلیدي للقضاء اإلسالمي یتوزعون إلى قسمینفالقضاة األهلیون حسب ال

كانوا یختارون من المتعلمین أو الطلبة ألنهم ،القضاة من جهة وحكم المخزن من جهة ثانیة
بإصدار أحكام للقضایا المعروضة علیهم وفق الشریعة اإلسالمیة النابعة من كانوا مكلفین 

.1ّالقرآن والسنة النبویة الشریفة
:فیاتالخلی. 2

یوجد في كل قبیلة إلى جانب الخلیفة أو القاید أو الباشاغوات المكلفون بالمهام 
اإلداریة القاضي الذي ینظر في المسائل المتعلقة بالشرع اإلسالمي كان یعین في السابق من 

بالنسبة لعائلة المقراني حسب القانون الجدید فالقبائل التي كان یدیرها ،طرف شیخ القبیلة
ماضي التابعة أوالدة مباشرة كان القاضي هو محمد الصغیر بن سیدي السعید، وقیادة الخلیف

ّالتي كان قائدا علیها الصغیر محمد بورنان كان القاضي سي عبد اهللا بن غرللمقراني  ، 2اسً
وكانوا في السابق یعینون من شیخ العائلة، فأصبح تعیین هؤالء القضاة یتم باقتراح من 

الالزمة للمنصبالدائرة اإلقلیمیة، فالخلیفة كان علیه تقدیم كل المعلومات الخلیفة من طرف 
.3ٕحول أخالق المترشح واثبات تضلعه وكفاءته عن طریق إجماع بعض العلماء

فدائرة : "والقاضي ال یخضع لمبدأ التجدید الدوري وهي خصوصیة یشرحها بیجو
ًالمتعلمین التي یختار منها ضیقة جدا، ومن األفید  أن یبقي في مناصبهم كل الذین اختیروا ُ

.4"لعلمهم أو تجربتهم أو ارتقائهم في مرتبة قاضي
ٕعند تولیة الوظیفة یستلم القاضي خاتم بالمجان من السلطة الفرنسیة، واذا كان ال 

الذین تتم اإلشارة علیهم : "، یقول بیجویخضع للتجدید فإن خلعه ألسباب سیاسیة أو أخالقیة
وریتهم أو عدم استقامة سلوكهم أو معارضتهم للحكومة الفرنسیة یصبحون بجهلهم أو مأج

.5"ًموضوعا للخلع من الوظیفة
ٕالى جانب اإلمامة والتدریس كان العلماء في العهد البایلكي یحتكرون القضاء و

1. Bugeaud : Exposé de l’état actuel, Op. Cit., p.67
312المرجع السابق، ص: صالح فركوس. 2

3. Bugeaud : Exposé de l’état actuel, Op. Cit., p.67
4. Circulaire du 5 février 1844
5. Ibid.
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فأول عمل قام به ،واإلفتاء، وكان الجزء األكبر من إیرادات العلماء یأتي عن طریق األوقاف
ًأصدر مرسوما تنص مادة منه على تكلیف مصلحة الدومان 1843و أنه في عام بیجو ه

.1لالستیالء على أمالك األوقاف
وبعد تجریدهم من هذه األمالك أضحوا مجرد موظفین تابعین للسلطة المركزیة 

ًفالقاضي حسب النظام الجدید ال یتلقى راتبا بل ثمن العقود ،یتلقون مرتباتهم من رعایاهم
أما عن عدد القضاة الذین یجب تولیتهم فإنه لم یعد ،2توبة یكون مصدر دخله الوحیدالمك

ة حسب عدد السكان وعادات یكل قائد دائرة إقلیمیة یمكن تعیین عدد من القضاة في كل خلیف
.3العشائر

:تشكیل الهیئة القضائیة للمخزن والمناطق المدنیة. 3
صنف فرنسي :من األعضاءن مختلفینالهیئة القضائیة للمخزن من صنفیّتتشكل 

الضابط المكلف بالشؤون العربیة، قائد الدائرة، القائد األعلى للقسم، ،مكون من ضباط
یمكننا أن نالحظ هنا أن . والحاكم نفسه، وصنف عربي مكون من القاید واآلغا والخلیفة

راجعة كل األحكام الجهة الفرنسیة في هذا النظام القضائي المخزني لها الحق المطلق في م
هذه االمتیازات نوع من التوجه إلى تعویض أعیان ،4التي یصدرها الخلفاء واألغوات والقیاد

.رجال دین أهالي موالین للسلطات الفرنسیةالمسلمین بسلطات فرنسیة أو 
قضاة فرنسیون وقضاة مسلمون في المناطق : الهیئة القضائیة كالتاليتتشكلهكذا 

نسیون وقادة أهلیون من جهة، وقضاة مسلمون من جهة ثانیة في المناطق المدنیة، ضباط فر
.المتنازع علیهاشؤونالهؤالء هم القضاة الذین یقاضون األهالي في مختلف ،العسكریة

:صالحیات الهیئة القضائیة. 4
ارتكز البایلك على المركزیة في ازدواجیة القضاء، فقد كان األتراك واألهالي ال 

. ام محاكم واحدة، كذلك لم تكن تنفرد جهة قضائیة معینة بالنظر في القضایایتقاضون أم
فبالنسبة للقضایا المدنیة كانت تنظر ،فكانت جهة االختصاص تختلف باختالف القضایا

القضاة األحكام في صدرفیها المحاكم الشرعیة ویسمى الحكم الذي تصدره بحكم الشرع، وی

1. Mercier : Histoire de Constantine, Op. Cit., p.505
2. Bugeaud : Exposé de l’état actuel, Op. Cit., p.68
3. Ibid., p.69
4. Ibid., p.83
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نسبة للقضایا الجنائیة واإلداریة فیتولى النظر فیها قواد أما بال،جمیع القضایا المدنیة
فتبنى بیجو فكرة البیالك التي تعتمد على ،األوطان، ویسمى الحكم الذي تصدره حكم المخزن

.المركزیة وازدواجیة القضاء
:فبالنسبة للمناطق المدنیة

ٕواذا كانت القضیة إذا حدثت ضجة في مكان ما في المنطقة الخاضعة للحكم المدني،ـــًأوال
تمس القضاء الجنائي فإن للمحاكم الفرنسیة النظامیة لوحدها حق االختصاص، وأن القضاة 

.الفرنسیین دون مساعدة أي مسلم یتخذون القرار
القضاء مناألهالي فإن الحكم یصدرّیوجد بها إالإذا كانت المنطقة مدنیة وال ـــًثانیا

.اإلسالمي
تتم المحاكمة فتحال أمام قضاة فرنسیینهاي القضیة أطراف أوروبیة فإنإذا كانت فـــًثالثا

.وفق القوانین الفرنسیة
التي ال تخضع للقضاء المدني بسبب العالقات الثالثیة بكل لمناطق العسكریةأما ا

ُعندما یقدم ف،ًمن القاضي والمخزن ومجالس الحرب، إضافة إلى السلطة العلیا للحاكم العام
:ن في هذه المناطق أمام القضاء یمكن التمییز بین حالتینالمتهمو

عندما ال تعني القضیة إال األهالي وحدهم؛ فهناك قضاء تكون الصالحیة فیه :الحالة األولى
.1إما الختصاص القاضي أو حكم المخزن

إذا كانت الجنحة ال تمس إال مصالح أشخاص أو ملكیة، ولم تكن ذات طابع :الحالة الثانیة
لیس للقاضي حق فرض غرامة ولكن یمكن تقریر ف،2فللقاضي اختصاص الحكم،یاسيس

.3تعویض عن األضرار للجهة المتضررة
بالنسبة لكل المسائل المدنیة أو الدینیة البحتة مثل أمور الزواج والطالق والمهر 

ده واإلرث والوصیة والبیع والشراء؛ فإن القاضي المسلم في هذه المناطق العسكریة وح
أما إذا كانت القضیة لها صبغة سیاسیة أو تمس األمن العام فإن صالحیات . 4مختص بها

.القاضي تتوقف لصالح حكم المخزن

1. Bugeaud : Exposé de l’état actuel, Op. Cit., Op. Cit., p.84
2. Ibid., pp.84, 85
3. Ibid., p.86
4. Ibid., pp.85, 86



البعد البايلكي يف مشروع املاريشال بيجوالثالثالفصل 

170

سل مع العدو، ارتالعالقات أو ال،إن الجرائم السیاسیة المتعارف عنها كجرائم سیاسیة
رسمیة، إثارة الجوسسة، الخیانة، إتالف الممتلكات الحكومیة، رفض الطاعة للسلطات ال

االنتفاضات، السرقات في األماكن العمومیة كاألسواق، السرقات في الطرق الكبرى، السرقات 
باستعمال السالح، انتهاك حرمة المنازل، سرقة السالح، سرقة الخیل أو أشیاء أخرى تابعة 

كبة للحكومة، صنع العملة المزورة، الهجوم على المسافرین أو القوافل، االغتیاالت المرت
ألسباب سیاسیة، المساس بالنظام العام، محاولة الهجوم أو شتم أحد أعوان السلطة 

.1...العمومیة
:الخلیفة، الباشاغوات، القیاد: السلطات السیاسیة. 5

بصفة ) الخلیفة، الباشاغوات، القیاد(السلطات األهلیة التي تنتمي إلى المخزن تحاكم 
ما یخص الشؤون ذات الصلة السیاسیة أو أمن لمخزن، وفيباعامة من الطرف الفرنسي 

،فالقادة العسكریون یمكنهم توقیف هؤالء بأنفسهم أو الرجوع إلى الجنرال قائد المقاطعة،البالد
فباإلمكان مثولهم أمام مجالس حرب الدائرة ) شیوخ(أما إذا كان األمر یتعلق بأعوان بسطاء 

.ّبت في األمرائد الدائرة هو الذي یبطلب من قائد القطاع العسكري فإن الجنرال ق
ًهناك حالة تم توقعها حیث الحاكم وحده له الحق البت نظرا للسلطات التقدیریة 

من دون ) خلیفة، باش آغا(كب خطأ فادح من طرف قادة هامین تالمخولة له یمكن أن یر
للحاكم ، ولتجنب مخاطر الحكم بالبراءة من طرف مجالس حرب فإن 2"أدلة مطلقة إلدانته"

.3حق في المنفیین إلى جزر سانت مرغریتالالعام 
.فإن األهالي یبقون تابعین لقضاتهم المسلمین،عدا هذه الحاالت

:ًالقضایا التي یكون فیها الفرنسیون طرفا. 6
عندما تكون المسائل تمس المصالح الفرنسیة سواء كانت جنحة أو كان االتهام 

تفقد المحاكم اإلسالمیة كل فرنسیین وحدهم من قبل األهاليًموجها للفرنسیین واألهالي أو لل
.4في هذه الحاالتأهلیتها لصالح القضاة الفرنسیین

بالنسبة للشؤون المدنیة البحثة بین األوروبیین واألهالي فإن القائد األعلى العسكري و

1. Bugeaud : Exposé de l’état actuel, Op. Cit., pp.85, 86
2. Ibid., p.87
3. Ibid.
4. Ibid.
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.بوصفه قاضي هو الذي یحكم
روبیین متورطین فإن الحكم یرجع في حالة الجرائم والجنح التي یكون فیها أهالي وأو

.1إلى مجالس الحرب
:أنواع العقوبات بالنسبة لألهالي. 7

في المناطق المدنیة فإن الحاكم ال یمكنه تسلیط عقوبات ضد األهالي غیر العقوبات 
.2التي تنص علیها القوانین الفرنسیة

ن العقوبات العادیة فإ) المناطق العسكریة(أما في المنطقة التي ال تخضع للحكم المدني 
:التي یصدرها حكم المخزن أبقیت كما كانت في عهد األتراك وعددها ثالثة

).الضرب بالعصا(الجلد -
.الغرامة-
.اإلعدام-
والذي كان یطبق على أوسع نطاق في العهد العثماني تم إلغاؤه ) الجلد(الضرب بالعصا -

.3قوبةًبناء على رغبة الملك من أجل االستنطاق ولكن أبقي كع
فیفري 12فكان منشور الكبیر المؤرخ في . أقر بیجو هذا المبدأ ولكن قرر تنظیمه: الغرامة–

وضع التشریع الخاص بالغرائم (code de l’indigénat)الذي وصفه بقانون األهالي 1844
أو الخطیة؛ حیث حدد المنشور النسبة التي تعود لهذه السلطات من المبالغ المالیة، كما أمر 
بتسجیل مبالغ الغرامات وأسماء المخالفین وأسباب الغرائم في سجل خاص مراقب من طرف 

.حجم الغرائم المفروضة یتناسب مع مكانة السلطة المكلفة بفرضها. 4القادة الفرنسیین
.الشیوخ لم یكن لهم صالحیة تحدید الغرامة. 1
یرفض المثول أمام دورو، وهذا لمن5القیاد كان لهم حق فرض غرامات تصل إلى . 2

خطب تدعو إلى العصیان أو فوضى العدالة أو یرفض الطاعة أو یشتم أعوان السلطة أو 
.في األسواق أو االستیالء على جزء من أمالك الغیر أو المساس باألخالق العامة

1. Bugeaud : Exposé de l’état actuel, Op. Cit., p.87
2. Ibid.
3. C.A.O.M. : 2EE12, 6 juin 1846
4. Agéron : Principes de colonisation de législation, Op. Cit.
– Circulaire du 12 février 1844
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دورو، وهذا لرفض المساهمة أو التماطل 10اآلغا له الحق في فرض غرامة تصل إلى . 3
رفض تنفیذ أحكام القاضي أو الغیاب في أثناء التجمعات الحربیة، أو فوضى في دفعها أو

.في العشائر أو االعتداء بالضرب على أعوان أهلیین أو سرقات أو إخفاء مسروقات
دورو من 20یمكن للخلیفة أو الباشاغا فرض غرامات قد تصل إلى : الخلیفة أو الباشاغا. 4

ء أعوان العدو، إیواء الهاربین من الجندیة، إیواء ٕأجل اتصاالت بالعدو، إطعام وایوا
.المجرمین، بیع وشراء غیر قانونیین لألسلحة والذخیرة

هذه الغرامات . دورو20لهم الحق في فرض غرامات تصل إلى : القادة العسكریین. 5
المرتفعة تطبق على االنتفاضات، السرقات التي تمس األسالك النظامیة، التزویر، أو سرقة 

.ألختام من السلطة لتزویر وصناعة العملة المزورةا
القادة الفرنسیون یمكنهم فرض الدیة أو حق الدم الذي یحدده القضاة المسلمون في 
حالة اغتیال مسلمین، كما أنهم یراقبون ویرفعون أو یخفضون مبالغ الغرامات التي تفرضها 

.السلطة األهلیة
ت لمجالس الحرب لوحدها حق إصدار التي بموجبها خص1843جویلیة 17أمریة 

التي تخضع تنفیذ اإلعدام إلى رخصة من الملك 1842أفریل 1عقوبة اإلعدام، وفي أمریة 
.1أو على األقل من الحاكم العام

وبذلك ارتكز بیجو في تطبیقه القانوني على مبدأ المركزیة وازدواجیة القضاء التي هي 
.ایلكأحد العناصر األساسیة في مفهومیة الب

1. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre, 2EE6, 23 juillet 1847
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ثانياًــ البعد اجلغرايف واإلداري يف مشروع املاريشال بيجو

بالمنطقة األولى القضاء على اإلدارة )1848-1840(شمل مشروع الماریشال بیجو 
.األهلیة بقسنطینة، وتجسید النظام المدني على أراضي العزل، ودمج القضاء

القیادة مع سن تشریعات مركزیة لتعیین أما بالمنطقة الثالثة فقد عمل على تعمیم نظام 
ٕواقالة الخلفاء ورؤساء القبائل العسكریة والشریفیة المرابطیة، والعمل على القضاء على القوة 

لمحلیة قصد إخضاعها ثم العسكریة األهلیة، وتحجیم الضرائب المفروضة على الزعامات ا
.احتوائها

املشروع اجلديد لتنظيم البايلكخصوصيات . 1
خصوصيات تنظيم املنطقة الثانية.أ

ًالمنطقة الثانیة مجاال جیوستراتیجیا یعتمد على القیادة والعزل والمخزنمثلت لذلك ً
بایات كما كان علیه الحال في عهد اعتمد الماریشال فالي على نفس القوات المساعدة 

ًقسنطینة والمشكلة أساسا من فرسان المخزن وفرسان أسر السلطة نسبة للفرسان، كما هذا بال،َّ
َّاعتمد طریقة الحاج أحمد باي في ما یخص مشاة القبائل التي كانت تجند عند الحاجة، وتم  ُ

.تأطیرها في اإلدارة الفرنسیة خارج القبیلة وبعیدة عن التنظیم العسكري الفرنسي مقابل أجرة
رفض تكوین فه الماریشال فالي بــو نفس الخط الذي رسمه سلــاریشال بیجــواتبع الم

: ًفكان حذرا في كل ما یتعلق بالمسائل العسكریة كأطروحة عامة،فرق عسكریة أهلیة نظامیة
ه على الروح ــاحتاللــا بــذي قمنــدى الشعب الــاء لــاسة اإلبقــال أعتقد أنه من حسن السی"

ذه الغریزة ذلك أن ه... الیة التي یتمیز بها، بل على العكس أنه من واجبنا إضعافهاــالقت
سي، ــرنــري الفــوق العسكــلى التفــاء عــًا لإلبقــوكان یسعى دائم. 1"اــا ضدنــیمكن أن یوجهه

تقد أنه من الخطورة ــا كان یعــالي، كمــوهذا التفوق یكمن في فوضى وعدم تنظیم األه
فهل من یفتقد هذا الشعب االنضباط والتنظیم والتكتیك العسكري،: "تنظیمهم وانضباطهم

ؤدي إلى ــاضه یمكن أن یــا انتفــبینم"،2"اصر التي تنقصه؟ــالحكمة تزویده بهذه العن

1. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre de la guerre : 2EE6, 13 décembre 1844
2. Ibid.
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، على حد تعبیره، ویذهب إلى أن أساس القوة الفرنسیة یكمن في مشاتها؛ لذلك كان 1"خذالن
ور والذین تدفع لهم أج،ینتقد الجنود المشاة األهالي الذین كانوا یتشكلون من فصائل القبائل

.2عالیة على الرغم من تخلفهم الواضح في الحرب والعمل
، إال أن 3غیر أن البعض كما یدعي من أن هؤالء یشكلون صلة بیننا وبین العشائر

الماریشال بیجو اعتبر أن هذه الفرق لیست لها أیة قیمة سیاسیة؛ ذلك أن الجنود المشاة 
دون أي تأثیر ّعامةلم یكونوا سوى ، 4المنخرطون في صفوفنا هم من حثالة الشعب العربي

، إال أن الحاكم بیجو لم 5لهذا اقترح إلغاء المشاة األهالي وتعویضهم بفرق فرنسیة،یذكر
عمل على أن تبقى األمور كما كانت علیه لتغطیة النفقات ف،یحصل على رغبته من الحكومة

. كانت عند وصوله إلى الحكمالعسكریة والسماح له باالكتفاء بالعدد، وبقیت فرقة المشاة كما 
ًأما بالنسبة للفرسان فكان بیجو ال یخشى شیئا من خطورة الخذالن، بل على العكس 

ًإن كل فارس یخدمنا یعد نقصانا في صف العدو، ونحن في حاجة ماسة إلى فرسان : "یقول
لیة من األهالي وهذا لتعویض خسائرنا من الخیل والرجال، كما أن القوات المساعدة األه

هذا من الناحیة العسكریة، ومن . تسمح لنا باالكتفاء بالعدد وعدم طلب الدعم في هذا السالح
وجهة النظر السیاسیة فإن األفضلیة تظهر، على عكس المشاة، كان الفرسان الذین یملكون 
أحصنتهم وتجهیزاتهم ینتمون إلى فئة مرتفعة من المجتمع، وهم في الغالب رجال ذوي قیمة 

.6"ولدیهم اعتبار في العشائرحقیقیة
لنبالة األهلیة من بینهم أعضاء من ّتعد مقاطعة قسنطینة بالخصوص بهوهكذا فإن

. لناومن القیاد ومن الشیوخ ومن كبار العشائر الذین أسرعوا في إخضاعهم 7أهم العائالت
ٍیة أناس ًوالخوف الذي یسبب لبیجو العداء نحو فرق أهلیة منظمة هو أساسا الخوف من رؤ

محاربین بالفطرة لكن غیر منضبطین یتحولون جراء االحتكاك بالقوات الفرنسیة إلى جنود 
ٕمناهج الفرنسیة وقادرین على االنتفاضة والحاق الضرر بالتفوق لمنضبطین وتعلمین 

.نه نستنتج الحذر السیاسي تجاه األهالي، مالتكتیكي العسكري الفرنسي

1. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre de la guerre : 2EE4, 30 juillet 1843, p.184 et suivantes
2. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre de la guerre : 2EE3, 1843
3. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre de la guerre : 2EE4, 30 juillet 1843
4. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre de la guerre : 2EE6, 13 décembre 1844
5. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre de la guerre : 2EE4, 30 juillet 1843
6. Ibid.
7. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre de la guerre : 2EE2, 27 mars 1842
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كان یمنعه من تسلیح األهالي وتعلیمهم الطرق الفرنسیة واعتقاده بأن أمن الفرنسیین 
یأتي یوم تعوض فیه قواتنا سأنه : "بالقولوضح هذا في إجابته للدوق دومال دفعه إلى أن ی

َّحسب رأیي أن هذا الیوم ال یجب أن یأتي أبدا، وأن الحیطة أال : "، فأجاب بیجو"بقوات أهلیة ً
.1"قواتنا على أكبر تقدیرقیمة منیكونوا أكثر نسلم أمرنا لألهلیین، وأنه ال یجب أن

)القوات املساعدة(تنظيم القوات األهلية يةكيف. ب
نفس المبادئ التي اتبعها الماریشال فالي في دمج القوات األهلیة بیجو اتبع 

ن یفالفرسان الذین نسمیهم فرسان المخزن أو الخیالة أو الصبایحیة كلهم منعزل،المساعدة
ٕواخوانهم، یتسلحون ذویهمیقیمون في عشائرهم مع ،ن التنظیمات العسكریة الفرنسیةًتماما ع

ویلبسون بنفس الكیفیة ویحاربون تحت قادتهم الطبیعیین، وال یختلفون عن أي فارس أهلي إال 
لذلك لیس هناك مانع من "،باألجرة التي یتلقونها مقابل القتال بجانب القوات الفرنسیة

طریقة بصورة مستقرة وكیفما نرید، بل بالعكس، ببعض المال نستطیع أن تنظیمهم بهذه ال
وما كان ...اندعم قوتنا دون خطورة ألننا في النهایة لم نقم إال باجتذاب ما كان نحون
".ًموجودا هم مشاة أهلیون ملحقون، ولكن ما یجري على الفرسان یجري علیهم

مساعدین األهلیین عبارة عن ضرب فدفع أجر لل،هناك مكسب سیاسي لهذا التنظیم
عصفورین بحجر واحد؛ فمن جهة هذا اإلجراء السیاسي یقف في وجه إغراءات األعداء، 

ًبحیث ال نربح عددا فقط بالنقصان بنا،ومن جهة أخرى، وبتأثیر عكسي، یربط العشائر 
،ع من ربحناه، لكن نربح كذلك كل الزبائن المرتبطین بالقرابة والصداقة م2وبندقیة بالزیادة

ًوفي الحقیقة بهذه الطریقة نكون قد نظمنا مخزنا دون أن نجعل منه قوة مستقلة فقط بجعله 
.حسب تصریحات الماریشال بیجو. 3"في خدمتنا؛ وذلك لمصلحتنا الكبرى

إن هذا التنظیم، كما یرد من خالله، یسمح لنا بإبقاء الفارس العربي في عشیرته، مما 
ٕان وجود هذه األعداد الكبیرة ، و4مح بإبقاء الصلة وثیقة بیننا وبین العشائریجمد التأثیرات ویس

نحن نمتلك في عین . ..ًفي خدمتنا في مختلف المناطق تمثل مكسبا من الناحیة العملیة

1. C.A.O.M. : Bugeaud au Duc d’Aumale : 2EE13, p.200, 10 janvier 1844
2. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre de la guerre : 2EE8, p.100, 22 avril 1841
3. Ch. Richard : Du gouvernement arabe et l’institution qui doit l’exercer, Alger, 1848,
p.94
4. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre de la guerre : 2EE1, 10 janvier 1841
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ًالمكان وسیلة إلجهاض أیة انتفاضة وذلك بقوات تعرف المكان جیدا وتدفعها مصلحتها للرد 
بیجو في هذا السیاق بالخدمات الهامة التي توفرها القوات قد اعترفل. 1بفعالیة وقوة

ومن جهة أخرى فإنها قوات حفظ أمن، قوات عسكریة محضة تقوم في عین . المساعدة
المكان بدور شرطة الجبایة؛ وهو عمل یومي شاق ما كان یمكن القیام به من دون خطورة 

.تشتت القوات الفرنسیة
الكبیرة یمكن الحصول علیها بمصاریف أقل بأجرة باإلضافة إلى هذا، فإن الخدمات

فرنك 0,50حدد أجرة فرسان المخزن بـ 1843فحسب مرسوم ،دائمة ولكن غیر ذات أهمیة
ًیومیا، وواحد فرنك یومیا للخیالة، أما أجرة الصبایحیة فحدت بـ  وهذا . 2ًفرنك یومیا1,30ً

ًخفیض من االعتمادات العسكریة نظرا ًمكسب في ظل استراتیجیة فرنسیة تتجه دائما إلى الت
.لعجز المیزانیة

التي أنشأت 1841فالصبایحیة كانوا األوائل الذین خضعوا لتنظیم رسمي بأمریات 
ال یجوز التقلیل من أهمیة الفرسان وعدم "حیث قال بیجو بأنه ،فرسان منظممنها سلك 

وحیث لم یكن هناك سلك . 3"إجبارهم على الخضوع النضباط وحیاة متناقضة مع تقالیدهم
ًمنظم طلب ترخیصا من الحكومة لتشكیل حسب األهمیة العسكریة والسیاسیة واالستفادة من 

.4استعداد األهالي
تنظم سلك الفرسان األهلیین تحت اسم 1841دیسمبر 7وصدرت أمریة بتاریخ 

العشرون إلى حولت بموجبها الفیالق1845جویلیة 21الصبایحیة، أكملت بأمریة أخرى في 
صف ضع الصبایحیة تحت قیادة عقید أو مقدم فرنسي أو تو،واحدة لكل مقاطعةثالث فرق

تعطیهم إمكانیة 1845فنصف رتب مالزم ومساعد ترجع لألهلیین، وأمریة ،أهليضابط 
وكانت وحدات الصبایحیة موزعة على جمیع النقاط االستراتیجیة ،5الحصول على رتبة نقیب

:كانت على النحو التالي1850ففي سنة ،شرقیةللمقاطعة ال

1. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre de la guerre : 2EE10, janvier 1844, EE12
2. C.A.O.M. : Bugeaud à Bedeau : 2EE16, février 1843
3. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre de la guerre : 2EE2, 4 mars 1842
4. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre de la guerre : 2EE3, 21 août 1842
5. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre de la guerre : 2EE6, 17 octobre 1845
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العددالمكانالرتبة
افارس268قسنطینة، سكیكدة، جیجلاألولى
افارس177سطیف، برج بوعریریج، بوسعادةالثانیة
افارس179تبسة، عین البیضاءالثالثة
افارس178قالمة، سوق اهراس، مجاز الصفاالرابعة

افارس169بولحجر، عنابة، القالة، الطارفالخامسة
1افارس... عین التوتة، باتنة، بسكرةالسادسة

النخراطها ودمجها ضمن قد وضعالماریشال فاليكانبالنسبة لهذه القوة العسكریة
یسند هذه المهمة للعشائر التي كانت مكلفة بها وقت "ًالقوات الفرنسیة شروطا؛ حیث 

.2"األتراك
على القبائل المخزنیة التقلیدیة مثل قبائل میلة، فقد حافظالماریشال بیجوأما 

والتالغمة، ووادي الزناتي؛ هذا بالنسبة لشرق اإلقلیم، كذلك قبیلة الصحاري التي كانت تشكل 
فارس، وأصبحت 400مخزن عائلة بن قانة التي كانت تزود السلطات االستعماریة بحوالي 

16وبمقتضى مرسوم مؤرخ في . لرئیسیة لسلطات االحتالل بجنوب اإلقلیمتشكل القوة ا

أدمجت هذه القوة في السیاق االستعماري، وكانت مهمتها بالدرجة األولى 1843سبتمبر 
.3تدعیم رؤساء األهالي الذین كانوا یتبعون السلطات الفرنسیة

قاعدة األساسیة للتنظیم نوا الّأما بالنسبة لمقاطعة وهران فإن الدوایر والزمالة كو
منحوا اإلطار الرسمي فانتقل عددهم بسرعة من 1843سبتمبر 16وبموجب قرار . الجدید
أما . فارس1500إلى ألف فارس، ثم دعموا بجیرانهم الغرابة؛ وبذلك بلغ عددهم 700

مقاطعة الجزائر حیث لعبت عشیرة غریب دور الزمالة والدوایر، فإن عدد فرسان المخزن 
وقد بلغ عددهم ،فارس موزعین على الجزائر والبلیدة390بـ 1843سبتمبر 16ده قرار حد

.4فارس1600، 1843في نهایة سنة 

، رسالة ماجستیر، جامعة 1881-1830ة ضد االستعمار الطریقة الرحمانیة ودورها في المقاومة الوطنی:محمد شرفي. 1
18، ص1997-1996قسنطینة، 

2. Bugeaud : L’Algérie de moyens, Op. Cit., p.3
34، 33المرجع السابق، ص ص: صالح فركوس. 3

4. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre de la guerre : ACGA 2EE3, 15 septembre 1842
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أنشئت فرقة الخیالة، وهذا النظام 1843سبتمبر 16بمقتضى المرسوم المؤرخ في 
رى التي ًوهم فرسان من العشائر وغالبا ما كانوا یختارون من العائالت الكب،ًأصبح رسمیا

رون ّفرسان یسیالوهكذا تم تكوین المخزن من الصبایحیة والخیالة، ورغم كون ،مارست القیادة
فهو عبارة عن قوات ،من طرف قادة أهالي إال أنهم كانوا تابعین للسلطة المركزیة الفرنسیة

.محلیة موجهة أكثر من قوات مخزن لحفظ النظام
ًخزنا، فقبیلة الحشم هي القوة العسكریة لعائلة إن رؤساء األسر الكبرى كان لكل منها م

لعائلة بن قانة، وقبیلة مولت هي القبیلة المخزنیةالمقراني، وقبیلة الصحاري هي القوة 
ن ّكانت لهذه األسر القویة قوات من القبائل تحت نفوذها تكو. المخزنیة لسلطة بن جالب

على مناطق شاسعة، كما كانت منها قوات عسكریة تابعة لها، وبفضلها فرضوا نفوذهم 
تشتغل ضد كل من یحاول التملص من دفع الضرائب من القبائل، وكانت تكون الحرس 

وبفضلها حافظت القبیلة المستقلة على استقاللها، فعمل بیجو على تجریدهم ،الخاص للخلفاء
وضمها فنقلت قبیلة الصحاري من قیادة بن قانة،ٕمن هذه القوة واخراجها من دائرة نفوذهم

.1إلى قیادة مقران
ًوأحدث تغییرا جذریا في تنظیم قبیلة الحشم لعائلة المقرانیین وذلك بتعیین ستة عشر ةً

، كما 2ًشیخا على تلك القبیلة العسكریة، وأخضعت للضرائب تحت إشراف المكاتب العربیة
أخرجت قبیلة مولت من بني جالب وأصبحت تحت قیادة مبارك بن الطیب، أما واحة

تماسین فأصبحت تابعة للقائد العسكري لدائرة بسكرة، وأصبح هؤالء الخلفاء ال یحق لهم أن 
ًیكونوا جیشا مستقال نظامیا ویترأسون فقط قیادات القوات المساعدة التي تتلقى منهم بدورها  ً ً

أما القیادة الحقیقیة واإلشراف . ًمرتبا، وكل ما لدیهم الحق فیه هو تعیین الشواش والخدم
.3فكانت من اختصاص المكاتب العربیة، وحددت مهامهم في القیام باستدعاء قوم القبائل

ًبهذه الطریقة كون مخزنا خارج القبیلة المخزنیة بعیدة عن التنظیم العسكري الفرنسي، 
.الفرنسيالمركزيولم یكن قوة مستقلة علن التنظیم 

اقترحها الجنرال نیغریي من قبل لقد ارتكز فالي، ومن بعده بیجو، على المركزیة التي 

1. Commandant Séroka : Le sud constantinois, in R.A. 1912, pp.431, 43
324المكاتب العربیة، المرجع السابق، ص: أنظر صالح فركوس. 2

3. C.A.O.M. : 10H19 : Renseignements historiques et géographiques du cercle de Biskra,
7 décembre 1845
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كان . على الماریشال فالي في عدم استبدال مركز البایلك قسنطینة بعاصمة إقلیمیة أخرى
ًنیغریي، كما أشرنا سابقا، یرى بأن استبدال مركز البایلك التقلیدي هو خطر على استقرار 

قبائل الكبیرة العریقة السلطة اإلقلیمیة الفرنسیة بالجزائر بشرق اإلقلیم؛ خاصة وأن كل ال
تتمركز حول قسنطینة؛ والتي تستقر على أخصب األراضي الممتدة من الشرق إلى الغرب؛ 
والتي جعلت من مدینة قسنطینة في العهد البایلكي مستودع الحبوب للدار المدنیة والعسكریة 

.للباي، والوصایة بالعاصمة
ًشاكل ناتجة أساسا عن تعدد أن التجربة العثمانیة كشفت عن وجود مأشار نیغریي 

إن هذه . المشیخات المستقلة الطامحة إلى تأسیس شبه نظم فدرالیة مستقلة عن البایلك
المشیخات القبلیة كانت تدار تحت سلطة شیوخ أقویاء؛ والتي سیطرت على حكم اإلقلیم مدة 

ًطویلة دامت أكثر من خمسة قرون، وأخضعت لسلطانه عددا كبیرا من القبائل كو نت منها ً
.1قوة عسكریة عززت بها نفوذها

كما أن هذه المشیخات، لقوتها االقتصادیة وبعدها الجغرافي ونفوذها على القبیلة، 
وبخاصة أن استعمال النقد قلیل . ًكانت تشكل خطرا على استقرار السلطة المركزیة بقسنطینة

ن فقط، حتى أن أغلب ًبین قسنطینة وأحوازها؛ فغالبا ما تكون النقود مستعملة في المد
المعامالت التجاریة تتم بالتبادل المباشر بین قبائل الجنوب؛ الذین یحملون منتجات أرضهم، 

. وبین عرب المدن؛ الذین یبادلونهم بمنتوجات صناعاتهم
في المقابل أن األمر یترتب عنه أن تجوع المدینة في حالة انقطاع عالقات القبائل 

الكبیرة الزراعیة هي ریفیة بید شیوخ إقطاعیین؛ الذین سبق لهم أن ً؛ علما بأن الملكیات2بها
الدین بزواغة، واوالد بن عاشور بفرجیوة في حدود كونوا مناطق نفوذ هامشیة مثل اوالد عز

وما یجب خشیته هو إفالت هذه المشیخات . ، والمقراني بالحدود الغربیة3القبائل الصغرى
ف على القبائل من رقابة اإلدارة الفرنسیة، ویمكن أن تكون الهامشیة شبه المستقلة التي تشر

1. Augustin  Bernard: Une lettre du général Négrier au Maréchal Valée, in RSAC, t.XIX,
1837, p.24
2. Gouvernement des turcs, Mémoires du Commandant Niel, 1839, pp.3, 4

ًلقد كانت هذه المنطقة إقطاعا لعائلة بن عاشور لردح من الزمن، وكان من بین أبنائها شیخ فرجیوة السابق، الحاج أحمد . 3
ٍي حكم لمدة تزید عن ثالثین سنة؛ وهو الذي طالما قدم الدعم للجیوش الفرنسیة التي عملت في بوعكاز بن عاشور، الذ

Eugène Vayssettesأنظر. القبائل الصغرى : Histoire de Constantine, Op. Cit., p.119
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ًوشیئا فشیئا تتقوض السلطة . ًعائقا أمام العالقات الدائمة بین قسنطینة وقبائل اإلقلیم ً
.1ًالمركزیة بقسنطینة، وال تصبح عاصمة إال اسمیا

اء كانت ًوالذي یجب خشیته أیضا هو أن القوة والنفوذ كانت بید السلطات المحلیة سو
دینیة األصل أو عسكریة قبلیة أو مزدوجة؛ والتي اتحدت في شكل فدرالي تحت إمرة األمیر 

. 2عبد القادر؛ مما أعطى له قوة غیر معهودة في المقاومة
ًوهكذا لم یكن بدا للماریشال فالي والماریشال بیجو، من بعده، إال الخضوع لهذا 

نیغریي؛ وهو االعتماد على المركزیة إلضعاف التصور الجیوستراتیجي الذي رسمه الجنرال
.هذه المشیخات المستقلة

)املنطقة الثالثة(تنظيم املشيخات املستقلة خصوصيات . ج
لما خلف الماریشال بیجو الماریشال فالي شرع في إرساء قواعد تنظیمیة جدیدة 

ي كانت تؤطر القبیلة مقتبسة من نظام األمیر عبد القادر إلدارة األرستقراطیة التقلیدیة الت
.بأنواعها العسكریة العرقیة والمرابطیة الشریفیة

والحقیقة أن الخلفاء رؤساء القبیلة العرقیة العسكریة كانوا یتمتعون بسلطات واسعة 
ٕمالیة وردعیة واداریة، ویحكمون مناطق شاسعة؛ إال أن بیجو یرى بأن هذه المناطق الشاسعة 

فكان یهدف من وراء هذا التنظیم التقلیص من نفوذ رؤساء . دٍال یمكن أن تبقى بید شیخ واح
.هذه األسر ذات التأثیر على المجتمع والمنافس السیاسي للسلطة الفرنسیة

بدأ یعمل على سن تشریعات تحد من سلطات رؤساء القبیلة شبه المستقلة؛ وهذا 
طیع السلطات هذا الشرخ الذي تست. إلحداث شرخ في كتلة القبیلة ركیزتهم األساسیة

االستعماریة النفاذ منه لتأسیس الملكیة الفردیة في األقالیم الجدیدة، ولتوسیع االستیطان 
فالمشروع الجدید هو تكملة للمشروع االستعماري . والتغلغل داخل القبیلة) الحكم المدني(

.للماریشال فالي الذي كان قد سطره للمنطقة الثالثة
یم الكنفدرالیات أو المشیخات المستقلة؛ وذلك كان بیجو یرى ضرورة تكملة تنظ

1. Gouvernement des turcs, Mémoires du Commandant Niel, 1839, pp.3, 4
جوان  -ماي، 75ددتنظیمه وأهمیته، ترجمة حسن بن مهدي، مجلة الثقافة، ع: جیش األمیر عبد القادر: ، محفوظشقدا. 2

33، ص1983
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ًلإلسراع في تفكیك الكیان االجتماعي؛ وهو القبیلة؛ الذي ظل صامدا على الصعید 
ولذلك لم یكن . العسكري، وكان یعتبر القبیلة هي القوة العدوانیة، وهي مهد التوتر والتمرد

النسیج االجتماعي المتمثل في یهدف إلى تنظیم األقالیم بقدر ما كان وسیلة سیاسیة لسحق 
ً، في إضعاف شیوخ هذه األسر الكبیرة، وثانیا، ًویمكن تلخیص هذا الهدف، أوال. القبیلة

.1تفكیك القبیلة
وصول إلى ذلك قام بإجراءات تشریعیة للحصول على تنظیم یلغي هؤالء الخلفاء، لول

اإلجراءات تشریعات جدیدة وتشمل هذه. ویحولهم إلى مجرد موظفین تابعین للسلطة المركزیة
:حدت من سلطة الخلفاء

).تنظیم المقاطعات(إعادة تنظیم الكنفدرالیات .1
.إنشاء المكاتب العربیة.2
.إجراءات تشریعیة حدت من سلطة الخلفاء.3
.اعتماد النظام المالي لألمیر.4
.تثبیت المراسیم والتشریفات البایلكیة التقلیدیة.5
.ًنموذجاقیادة شیخ العرب بجنوب اإلقلیم .6

)تنظيم املقاطعات(عادة تنظيم الكنفدراليات إ. 2
ًلقد قسم المقاطعات إلى دوائر، وأحدث تغییرا في الدوائر التي یرأسها الخلفاء؛ فقسمها 
إلى قیادات متوسطة، ومنح هذه القیادات الجدیدة إلى أعیان األسر العریقة التي ارتكز علیها 

ظفین في مناصب الخلیفة والباش آغا یجب أن یتم من إن اختیار المو: "النظام البایلكي
العائالت ذات النفوذ الواسع حتى یستطیع هؤالء من خالل هذه المزایا إحكام مراقبتهم على 

وكان یرى أن عملیة التفكیك هذه من األجدر، كما یقول، أن تتم ببطء، واأللیق أن . 2"الرعیة
ًن األهلیة، وأخیرا سن تشریعات للتقلیص من تؤطرها قیادات بشریة تكون على درایة بالشؤو

.3نفوذ رؤساء األسر التقلیدیة

1. Piquet : L’Algérie française, Paris, A. Colin, 1930, p.120
2. Broglie, A de : Une réforme administrative en Afrique, Paris, du Minierey, 1860, p.21
3. Ibid., p.23
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املقاطعاتهيكلة. أ
م الجزائر إلى ثالث مقاطعات یحكم كل منها ضابط یساعده مكتب عربي للشؤون ّقس

ًالعربیة ویمثل كل مقاطعة قسما عسكریا  ً(Division)هي:
تتمركز (Subdivision)تة فروع عسكریة ، وتضم س(Division d’Alger)قسم الجزائر . 1

.(Orleansville)، ملیانة، أورلیانفیل (Amrale)في مدن الجزائر، بلیدة، المدیة، أمرال 
، ویضم خمسة فروع تتمركز في مدن وهران، معسكر، (Division d’Oran)قسم وهران . 2

.مستغانم، سیدي بلعباس، تلمسان
:قسم قسنطینة، ویضم أربعة هي. 3
فرع باتنة: ًثانیافرع قسنطینة: ًالأو

.دائرة باتنة–.دائرة قسنطینة–
.دائرة بسكرة–.دائرة سكیكدة–
.دائرة جیجل–
فرع عنابة: ًرابعافرع سطیف: ًثالثا

.دائرة عنابة–دائرة سطیف–
.دائرة القالة–دائرة بوسعادة–
.1دائرة قالمة–.قیادة برج بوعریریج–
.دائرة بجایة–

املكاتب العربيةتأسيس.ب
عند احتالل الجزائر ظلت السلطة العسكریة تمسك بزمام إدارة العرب العلیا، 
وأصبحت على رأس المقاطعات والدوائر التي أحدثت إلى أن هؤالء الضباط السامین الذین 

المسائل العسكریة مما حال دون ًیملكون هذه المقاطعات والدوائر كانوا دائما منشغلین ب
تفرغهم للشؤون األهلیة التي كانوا یجهلون عنها كل شيء مما تسبب في عدم مقدرتهم على 

1. St. Jean d’Angely (Regneaud de) : Raport adressé à Mr le Président de la République
par le ministre de la guerre sur le gouvernement et l’administration de tribus arabes de
l’Algérie, Imprimerie nationale, Paris, 1951, p.15
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. 1تسییر أمورها
تشكیل نظام یضم ضباط متخصصین في إدارة القبائل : "وهنا أدرك بیجو ضرورة

ون لدى هؤالء من ، لذا عمل على أن یك2"الخاضعة إلى جانب احتفاظهم بمهامهم العسكریة
یجب تشجیع الضباط الذین عكفوا : "القادة ضباط وصف ضباط لهم درایة بالقضایا األهلیة

هیئة "، وانتهى إلى إنشاء هیئة متمیزة منهم 3"على دراسة اللغة العربیة وتفرغوا لحكم األهالي
".مكاتب الشؤون العربیة

:هیئة مكاتب الشؤون العربیة* 
ستیالء على أراضي دولة األمیر عبد القادر أنشأ أجهزة عندما شرع بیجو في اال

یعید إدارة الشؤون األهلیة من 1841أوت 16ًتراقب رؤساء األهالي، فأصدر مرسوما في 
.1839جدید بإقلیم مدینة الجزائر التي ألغیت في سنة 

یئة ویشرف مدیر هیئة المكاتب العربیة على الخلفوات والقیاد والشیوخ، وأوكلت هذه اله
یكون لمدیر الشؤون العربیة فقط، وباسم : "إلى وزارة الحرب تحت الحكم المباشر للحاكم العام

ًویكون مسؤوال عن "، "سلطة الحاكم العام، الحق في إصدار األوامر إلى السلطات األهلیة
إقامة عالقات وسیطة بین السلطات الفرنسیة وبین القبائل غیر الخاضعة والخارجة عن حكم 

نسیین، وسیكلف بجمع كل المعلومات الضروریة التي تساعد على تحقیق السیاسة الفر
الفرنسیة أو نجاح عملیاتها العسكریة، وهذا ما سیكون من اختصاص الضباط وصف 
الضباط الذین سیكتسبون معارف تخص الشؤون األهلیة، ویحدث ارتباط شبه رسمي بینهم 

تحقق فیها سیادة القوات الفرنسیة، ولكن دون أن وبین األهالي خاصة في تلك المناطق التي ت
.4"ًیحمل هؤالء الضباط ألقابا وسلطاتهم واضحة ومحددة

:تنظیم المكاتب العربیة* 
فبرایر 1وقد أصبحت الصفة الرسمیة على هذا النظام بموجب األمریة الصادرة في 

ربیة إلى ضباط من حددت لوائح المهام والصالحیات، وتم التعهد بهذه المكاتب الع1844
یحكم كل منها ضابط ) مقاطعات(الجیش، ثم تقسیم األراضي المحتلة إلى ثالثة أقسام 

1. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre de la guerre : 2EE4, 23 juillet 1842
2. A de Broglie : Op. Cit., p.61
3. C.A.O.M. : Bugeaud à Lamoricière : 2EE16, 20 août 1844.
4. Bulletin officiel : 16 août 1841, article II, III
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.عسكري یساعده مكتب فرعي للشؤون العربیة
ًوقسم كل قسم إلى أقسام فرعیة واسعة إلى مدن تتناسب تقریبا مع تنظیم الدوائر التي 

.أنشئت فیما بعد
ف على الشؤون العربیة من الدرجة األولى یقوده یوجد بكل قسم فرعي مكتب یشرو

یتألف كل قسم فرعي من عدة دوائر . عقید یعین قیاد القبائل باقتراح من المكتب العربي
تتناسب مع خالفات األمیر، ثم تزوید الدائرة بمكتب عربي من الدرجة الثانیة یقوده عسكري 

یضم . سعة تزود بمكاتب عربیة مساعدةفرنسي برتبة مالزم أو نقیب، وحینما تكون الدائرة وا
صف (كل مكتب عربي بالدائرة رئیس مكتب یساعده ضباط أقل رتب وقاضي وكاتب فرنسي 

وكاتب عربي ومترجم وشاوش؛ أي عدد محدود ال یتجاوز العشرة، لكنهم مختلطون ) ضابط
.1في تشكیلتهم

الخلیفة . األهاليیتناسب هذا التدرج اإلداري للمكتب العربي مع نظیره لدى رؤساء
إن األغوات الموجودین . والباش آغا المستقل یتبعون القیادة العسكریة العامة ویعینهم الملك

على رأس األغویات التي تنقسم إلى ثالث مراتب باقتراح من الخلیفة أو الباش آغا یتلقون 
الفرعي، ویتبعون لقادة أوامرهم من القیادة الفرعیة، أما شیوخ القبائل یعینهم العقید قائد القسم 

أما شیوخ القبائل الصغیرة فیعینهم قادة الدوائر ویتبعون إلیه بواسطة قیادة القبائل . الدوائر
.2الكبرى

:مركزیة القرار* 
وحسب المراتب العسكریة فإن ضباط المكاتب العربیة یخضعون للقائد : "یقول بیجو

ًها واالتصال برئیسه المباشر تبعا ٕالعسكري الذي یكون له وحده إعطاء األوامر وامضائ
.3"لقواعد التدرج في المسؤولیات

والضابط ... إن القائد العام هو الذي یحكم العرب الذین هم تحت سلطته القضائیة"
.4"المكلف بالشؤون العربیة ال یكون سوى وسیط له

ركان والمكتب العربي في نظر الماریشال بیجو لیست له سلطة بذاتها، وتبقى قیادة أ

1. Arrêté du 1 février 1844 : article VI, VII, VIII et IX.
2. Arrêté du 1 février 1844 : article X et XI.
3. Arrêté du 1 février 1844 : article VI, VII, VIII et IX en 1846
4. C.A.O.M. : Bugeaud à Reveu : 2EE10, 21 avril 1844
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وبهذه . الحرب مكلفة بالشؤون العربیة أمام الحاكم العام وال تخضع إال ألوامره وتعمل باسمه
الطریقة التنظیمیة المركزیة فإن القادة یمكنهم أن یتغیروا باستمرار في حین تبقى األجهزة 

.1اإلداریة ثابتة
:مهام المكاتب العربیة* 

فدور المعلومات واألخبار . ات واألخبارإن ضباط المكاتب العربیة هم ضباط للمعلوم
التي یجمعونها كان له تأثیره ونتائجه الهامة خاصة في بدایة االحتالل أین كان من 

فقبل عملیة اإلخضاع كان على ضباط المكاتب . الضروري معرفة كل شيء عن األهالي
دات وخدمات من العربیة االستعالم عن القبائل الثائرة والشخصیات التي یمكن أن تقدم مساع

أما المهمة . أجل إقامة عالقات مع الفرنسیین والتحضیر لتوسیع رقعة الغزو واالحتالل
فالضباط ینتقلون باستمرار إلى مناطق البالد؛ . األساسیة لهؤالء الضباط هي االستكشاف

حیث یترددون على األسواق ویتعاملون مع السكان والزعماء، ویسجلون العادات والتقالید 
.2سلطات السیاسیة المتداولة، ویدونون كل مالحظاتهم الجغرافیة والتاریخیةوال

وبذلك مهدوا لتأسیس ما یعرف بالدراسات اإلحصائیة، والخرائط الضروریة لتنظیم 
إنني أعتبر : "ٕحكم القبائل، باإلضافة إلى ذلك كانوا یقومون بتقاریر سیاسیة واداریة بانتظام

قبال التقاریر المقدمة من طرف خمسة عشر من الممثلین عنا؛ أنه من األهمیة الكبرى است
یقدمون حوصلة وفیة لكل األحداث المستجدة في البالد، هذه األخبار والمعلومات تكون 
بمثابة مذكرة یومیة عن كل األحداث المختلفة بطریقة تمكن من جلب اهتمام السلطات العلیا 

والفوري، ففي كل مكتب عربي سیكون هناك بهدف تعریفهم بتأثیر هؤالء الضباط المباشر
سجل یقسم إلى عدة أوراق وذلك حسب عدد القبائل الموجودة وذلك بطریقة تمكنهم من تدوین 

وهذا یقدم لنا معلومات ... كل القرارات واإلجراءات التي تخص العرب بشكل مختصر ومنظم
اتهم لمثل هذه الهیئات عن نشاطات السكان العرب یسهل لنا بشكل أكبر معرفتنا باحتیاج

.3"سواء بالنسبة لهم أو بالنسبة لنا
باإلضافة إلى كون ضابط المكتب العربي شخص إداري فإنه یلعب دور الوسیط بین 
السكان والزعماء األهالي من جهة، والقیادة العسكریة من جهة أخرى، وذلك بفضل 

1. A. Ruigel : Les bureaux arabes de Bugeaud, Op. Cit., p.32
2. Bugeaud : Exposé de l’état actuel, Op. Cit., pp.79-80
3. Circulaire du 26 janvier 1844 : moniteur algérien du 20 février1844
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ن التي یقیمون فیها، والشخصیات المعلومات التي یتحصلون علیها، ولمعرفتهم العامة باألماك
ومن ثم فإنه یمكنهم تقدیم االقتراحات وتقدیم التقاریر بذلك . التي تعمل تحت رقابتهم

لرؤسائهم المباشرین، لكن القرار الحاسم ال یعنیهم ولیس من اختصاصهم؛ فاألوامر تعطى 
لمقاطعات وتملى علیهم حسب تدرجهم في المكاتب العسكریة من الحاكم العام، قادة ا

ًوالدوائر؛ وذلك تبعا ألهمیة الحاالت المعروضة وذلك بشكل قرار فوري أو عادي لیس علیهم 
إال ترجمة تلك األوامر وتبلیغها للزعماء األهالي وأمرهم بتنفیذها، بل على هؤالء الضباط 

م السهر على تطبیق األوامر ومراقبة تطبیقها في جمیع فروع اإلدارة األهلیة حیث یكون له
.دور أعوان منفذین ألوامر القیادة العسكریة

ًومن اختصاصهم أیضا أنه في حالة الضرورة یقومون بالطلب من زعماء األهالي 
، كما ینبغي علیهم 1لیأخذوا أو لیتسلموا بأنفسهم مهام القیادة] المخزن[باستدعاء قوم القبائل 

. 2لى مرتباتهم بانتظاماإلشراف على السیر الحسن لقوات المخزن وتأمین حصولهم ع
كما أنهم یمارسون رقابة شاملة على السكان األهالي المشبوهین منهم أو الموظفین 

إلى جانب دور الشرطة الذي یقومون به، فإن ضباط المكاتب العربیة أسندت إلیهم . منهم
مهام قضائیة؛ فقد كان لهم الحق في سماع وتلقي الشكاوى والدعاوى المقدمة من األهالي

، واإلطالع على المسائل والقضایا 3وكذلك من طرف الفرنسیین في المناطق المختلطة
الجنائیة الخطیرة لألهالي، كما أنه لدیهم الحق في مراجعة األحكام الصادرة من قبل القیاد 

.واألغوات والخلیفة
أما فیما یخص الشؤون المالیة والضرائب فإنهم یأمرون القادة بتقسیط بین الدوائر 

بدأوا في مراقبة عملیة توزیع الضرائب على كل 1845وابتداء من سنة . والقیادات واألغالیك
خیمة؛ حیث كانت إلى غایة هذا التاریخ توكل لزعماء األهالي دون غیرهم، وبالتالي فقد 

، كما یقومون بتنفیذ 4أشرفوا منذ ذلك على عملیات الجبایة وجمعها وتسجیل المبالغ المدفوعة
.الحرب المفروضة كعقاب على القبائل الثائرة من طرف القیاد والقادة العسكریینغرامات 

.5ًوأخیرا فإنهم كانوا مكلفین بتنظیم أعمال السخرة داخل القبائل باالتفاق مع أعیانها

1. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre de la guerre : ACCA 2EE5, 11 avril 1844
2. Bugeaud : Exposé de l’état actuel, Op. Cit., p.78
3. Ibid., p.78
4. Emerit : Les saints simoniens en Algérie, Op. Cit., p.143
5. Circulaire du 15 novembre 1844.
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)اخللفاء(القبائلرؤساء صالحياتبشأنإجراءات تشريعية .ج
:ٕتعیین واقالة الخلفاء* 

ًؤساء األسر المحلیة وتأطیرهم في اإلدارة الفرنسیة وفقا عمل بیجو على توظیف ر
وذلك الستتباب األمن والمحافظة : "ًللنظام التقلیدي الذي كان سائدا قبل دخول الفرنسیین

؛ والذي اقتبس من نظام األمیر وهو نظام الخلیفة والباشاغا "ًعلى النظام الذي كان موجودا
.ًد وأخیرا الشیخواآلغا المستقل واآلغا العادي والقای

فاألریاف كانت تخضع بصفة فعلیة لسلطة هؤالء الشیوخ رؤساء القبیلة المستقلة؛ 
فكانت لها الحریة في اختیار شیوخها، كما كان لهؤالء الشیوخ الصالحیات الكاملة في اختیار 

صب وإلضعاف هؤالء الشیوخ عمد بیجو إلى مركزیة المنا. القیاد والشیوخ التابعین لمناطقهم
واأللقاب، واستعمال أفراد العائلة الواحدة في اإلدارة الفرنسیة وتوارثها للمناصب، وربط هذه 

.الوظائف والمناصب باالمتیازات، كما كان الشأن في السابق
بعد مجيء بیجو، رأى أن الوسیلة الوحیدة للتقلیص من نفوذ الخلفاء هو االنفراد 

حافظ هؤالء الخلفاء على استقاللیتهم في عهد لقد . بالسلطة من خالل النظام المركزي
الماریشال فالي، وأن بدایة توظیف هؤالء القادة في اإلدارة الفرنسیة بكیفیة منتظمة وبشكل 

، وأذن له بمبادرة التطبیق وزیر الحرب آنذاك حیث كتب إلى 1دائم جاءت من طرف بیجو
، لقد تبین "ین رؤساء قادة القبیلةإنه ال یوجد لحد اآلن أي قانون یحكم تعی: "ًبیجو قائال

في المستقبل كل تعیین ألحد المناصب الثالثة "للوزیر أنه حان الوقت لتغییر هذه الوضعیة؛ 
.2الخلیفة، الباش آغا، اآلغا المستقل سوف تصدر عن الموافقة الملكیة

أما القادة ذوي الدرجة األقل فقد ظلت تحت حكم الحاكم العام، فأصبح كل تعیین 
لألغوات والقیاد وكل المسؤولین الصغار یتم من طرف حكام المقاطعات، أما تعیین الخلفاء 

.3فیتم من طرف الملك
فیما یتعلق بكیفیة التعیینات فقد قرر أن تتم بشكل إداري هرمي بكیفیة عادیة، والقرار 

) یم االقتراحاتتقد(على قادة األهالي القیام بالتعریفات : "األخیر یرجع إلى السلطة الفرنسیة

1. C.A.O.M. : Bugeaud à Bedeau : ACCA 2EE15, mars 1842.
2. C.A.O.M. : Ministre de la guerre à Bugeaud : ACC AE, 2 avril 1842
3. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre de la guerre : 2EE3, 14 septembre 1842
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.1"ونحن التعیینات
وكان القصد من هذا البرهنة لقادة القبیلة بأنهم تحت سلطة القادة العسكریین 
الفرنسیین، وهكذا أصبحت تعیینات الخلفاء والباشاغوات واألغوات المستقلین الذین ال توجد 

لون الموضوع سلطة محلیة من األهالي فوقهم، تتم من طرف القادة العسكریین الذین یحو
، أما بالنسبة لتعیین الشیوخ المقلدین 2للحاكم العام الذي یحول التعیین بدوره لرغبة الملك

فیتم من طرف السلطة الفرنسیة ولكنهم تحت رقابة القیاد، وهذا یعني أن ) رؤساء الفرق(
.3للقیاد دور في تعیینهم

الهرمیة بعد موافقة السلطة فیما یتعلق باإلقالة فقد قرر أن تتم بنفس صیغة التعیین و
على أنه في 1844جانفي 12لقد نص منشور . المركزیة الفرنسیة شرط أن تتم بسرعة

الحالة المستعجلة یكون للتباطؤ كارثة حقیقیة، وعلى القیاد المحلیین أن یأخذوا بالمبادرة في 
ئقة؛ نفس الشيء ٕتطبیق القرارات وایقاف الخلفاء والبشاغوات واألغوات المستقلین بسرعة فا

.4بالنسبة للقیاد
وهكذا قضى على استقاللیة القبیلة المستقلة سواء العسكریة العرقیة منها أو الشریفیة 
في اختیار شیوخها بمركزیة التعیین واإلقالة، كما انتزعت صالحیات اقتراح القیاد والشیوخ 

یین كل األغوات من هؤالء الخلفاء لیصبح من اختصاص حكام المقاطعات؛ بحیث یتم تع
من طرف حكام المقاطعات باقتراح من ) الشیوخ المقلدین(والقیاد وكل المسؤولین الصغار 

.5المكاتب العربیة؛ الذین كانوا یطبقون السیاسة المفروضة من الحاكم العام
:مهام الخلفاء* 

فزیادة على مهمة. لقد حدد الماریشال بیجو مجال النفوذ والسلطة لهؤالء الخلفاء
المراقبة التي كان یمارسها كل واحد على اآلخر وفقا لمنصبه فإن الماریشال بیجو قد خول 
لهم وظائف أخرى، فبالرغم من اختالف رتبهم فإن لهم نفس السلطة على األهالي، فالقضیة 

.6تحدد في رقعة النفوذ؛ فكل حسب رتبته

1. C.A.O.M. : Bugeaud à Bedeau : ACCA 2EE15, mars 1842
2. Circulaire du 12 janvier 1844 : p.54
3. Ibid., et Exposé de l’état actuel, Op. Cit., p.66
4. C.A.O.M. : Bugeaud à Bedeau : 2EE15
5. 7 juillet 1842.
6. Bugeaud : Exposé de l’état actuel, Op. Cit., p.53
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تالف في األلقاب والرتب بالنسبة للخلفاء والباشاغوات واألغوات المستقلین فإن االخو
فاألغوات هم تحت . تحل على المساحة التي یحكمونها وكذلك على الرواتب التي یتقاضونها

إمرة الخلفاء، ولكن في حاالت علیهم أن یتعاملوا مباشرة مع السلطة الفرنسیة دون وساطة، 
.1وكذلك مهمتهم إیصال األوامر إلى من هو أقل منهم من حكام األهالي

:الضریبةجمع * 
إن الحكومة الفرنسیة ترید استثمار النظام القبلي مقابل السماح للموظفین : "یقول بیجو

ًاألهالي الحصول على جزء من الضرائب مثلما كان معموال به خالل الحكم التركي ودولة 
فبدأ بتحجیم الخلفاء فیما یخص الضریبة بمعنى تجرید هؤالء الخلفاء من االمتیازات " األمیر

7وبموجب أمریة . تي ورثوها من عهد الماریشال فالي وهو الحصول على ثلث الضریبةال

أصبح تعیین هؤالء الخلفاء یتم عن طریق الفرنسیین، على أن یحتفظوا بعشر 1845جانفي 
الضریبة بدل الثلث، كما أن الضرائب على المخالفات التي كانوا یستخلصونها أصبحت 

.اعتاد الخلفاء االحتفاظ بهاتضم إلى خزینة الدولة، وقد 
:تثبیت المراسیم والتشریفات البایلكیة التقلیدیة للخلفاء* 

فقرر بیجو االحتفاظ . لقد كانت هناك تشریفات خاصة بهؤالء الشیوخ في النظام القدیم
ٕبهذه التشریفات واعطاء صورة مذهلة لهذه التعیینات التي تؤثر على الذهنیات وتكریس 

عوب قلیلة التحضر كما یقول في حاجة إلى تلك المراسیم واالحتفاالت وجودها؛ ألن الش
.المذهلة

ًومن جهة ثانیة فإن مراسیم التقلید تلك تورط القادة األهالي وتجعلهم یعترفون جهرا، 
قد أعطى 1841جانفي 12إن منشور . كما یرد، بوجودنا وسلطتنا علیهم وخضوعهم لنا

یم االحتفالیة بحیث یقوم الحاكم العام بتقلید الباشاغوات صورة رسمیة للتعیینات والمراس
. واألغوات والخلفاء، ویقوم حكام المقاطعات بتقلید األغوات والقیاد

ًإن مراسیم التقلید هذه یجب أن تكون وفقا للتقالید البایلكیة؛ یعطى البرنوس مجانا  ً
.ویسحب أثناء اإلقالةللحكام المقلدین باإلضافة إلى ختم الذي یعطى أثناء التقلید

:التولیة التقلیدیة* 
فالمناصب والوظائف ال تمنح في العهد البایلكي إال للعائالت الكبرى، وتبقى في نفس 

1. Bugeaud : Exposé de l’état actuel, Op. Cit., p.59
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یجب اختیار : "فاستمر اختیار الموظفین والقیادات من صفوف هذه العائالت الكبرى. العائلة
ن بین العائالت ذات التأثیر القوي الموظفین في مناصب الخلیفة، الباشاغا واآلغا المستقل م

فمنصب شیخ العرب لعائلة بن قانة، وخلیفة مجانة لعائلة آل مقران، وخلیفة . 1"والنفوذ الواسع
فرجیوة لعائلة بن عاشور، وهذه المناصب وراثیة ال تزول إال بموت صاحبه أو إقالته أو 

.2استقالته
وكل موظفي الحكومة علیهم كان للباي حقوق في تولیة المناصب وكل الوظائف، 

ًواجب دفع قفطانهم وهو رمز االرتباط بالسلطة البایلكیة، وخالفا لما كان معموال به في العهد  ً
البایلكي فإن بیجو نهج عكس ذلك؛ حیث ألغى ما كان یسمى حق البرنوس وهذا على جمیع 

به دفع ینص على أن كل تعیین یفرض على صاح1844المستویات، ولكن مرسوم فبرایر 
.حصان

الذي كان یرمز للتبعیة والخضوع وفق األعراف البایلكیة " القعدة"ا یخص حصان مفی
حصان، هذا من 1200و1000، احتفظ به ألنه یقدم للسلطة الفرنسیة ما بین 3التقلیدیة

.4ًومن جهة ثانیة فإنه یجرد القبائل من مادة ضریبیة تعطى للحكام مجانا. جهة
:القضاء* 

س المهام القضائیة التي كانت في العهد البایلكي السابق، حیث كان دور نفمنحت
ًهؤالء في القضاء مهما ألنهم یعرفون القوانین الخاصة باألهالي، كما كانوا یصدرون 
العقوبات إزاءهم وفق القوانین التقلیدیة، ویراقبون األحكام الخاصة باألهالي الصادرة عن 

، إال أن األحكام الجنائیة كان المكتب العربي له 5تحت سیادتهمالقیاد والقضاة الذین یحكمون 
.6الحق في مراجعة األحكام الصادرة عن القیاد واألغوات والخلفوات

1. Circulaire du 12 janvier 1844 et Exposé de l’état actuel de la société arabe, Op. Cit.,
p.66
2. C.A.O.M. : Bugeaud à Bedeau : ACCA  2EE15, 7 janvier 1842
3. Bugeaud : Exposé de l’état actuel, Op. Cit., p.63
4. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre de la guerre : ACCA  2EE5, 21 janvier 1845
5. Bugeaud : Exposé de l’état actuel, Op. Cit., p.59
6. Ibid., pp.55, 56
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هيكلة البايلك بقيادة بيجو. 3
قيادة شيخ العرب بن قانة جنوب إقليم قسنطينة منوذجا. أ

لدوائر إلى قیادات متوسطة، لما أعاد بیجو تنظیم الكنفدرالیات من جدید قسم هذه ا
َّوهذا بعد سن تشریعات مركزیة قلصت من سلطة الخلفاء، وشكل مكاتب عربیة لتأطیر هذه 
القیادات كان الغرض من ذلك هو تفكیك القبیلة المستقلة، ألن القبیلة هي أساس وركیزة 

وهذا ما خضعت وقد تمت هذه العملیة على جمیع أقالیم الخلفاء ببطء وتدرج؛ . هؤالء الخلفاء
له قیادة شیخ العرب بجنوب إقلیم قسنطینة؛ التي كانت سلطتها مبسوطة على المناطق 

.1الصحراویة التابعة لدائرة بسكرة
إن االسم الذي یطلق على القبیلة األم هو نفسه االسم لعائلة من العائالت المكونة 

بفضل . ت لها عالقات دمویةوالمؤسسة للقبیلة؛ فهذه فرضته على العائالت األخرى التي لیس
هذه االتحادات تصبح هذه الفرق أو العائالت مرتبطة بالقبیلة األم عن طریق الوالء أو 

.2الجوار وتحمل اسمها
تستند هذه العائالت التي تتزعم القبیلة على الشرعیة الدینیة في نطاق الشریفیة، 

د وعدد رؤساء العائالت فرابطة النسب الشریف لهذه العائالت تظهر في تسلسل األجدا
رابطة النسب الشریف هذه هي شكل من أشكال . الكبرى من خالل تمسكهم بنقاوة الدم

ًالتنظیم السیاسي التي تساهم في إبقاء هذا المجتمع متحدا، كما تقدم لشیخ العائلة صاحب 
یعطي الریاسة قوة عسكریة یعتمد علیها في توسیع نفوذه في المجال الجغرافي والضرائبي، و

. 3لشیخ العائلة الحق في ممارسة سلطة دینیة ودنیویة على القبیلة من القبائل التابعة له
.وتظهر هذه العالقة الدمویة في مستوى المجال الجغرافي

:ماملراحل اليت اتبعت يف تفكيك القبيلة األ. ب
قسمت هذه المشیخة إلى قیادات متوسطة لما لها من 1845خالل شهر دیسمبر 

:وبموجب هذا القرار قسمت إلى ست وحدات كالتالي. یر ونفوذتأث

1. Bengana Bouaziz : Famille de grands chefs sahariens, p.84
104، 103المصدر السابق، الفصل الثاني والسابع، ص ص: أنظر مقدمة ابن خلدون.2

137، 136العالمة ابن خلدون، المصدر السابق، ص ص: إیف الكوست. 3
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.قیادة البدو تحت إدارة شیخ العرب. 1
.قیادة سي مقران. 2
.قیادة أوالد جالل تحت إدارة الشیخ محمد الصغیر. 3
.قیادة تقرت وسوف تم إسنادها إلى عبد الرحمن بن جالب. 4
.من عائلة بن ناصر المرابطیةقیادة جبل شرشار تحت إدارة محمد بن الطیب . 5
قیادة أوالد صاولة تم إسنادها إلى فرعین من عائلة بن شنوف؛ أحمد بن شنوف وأحمد . 6

.1بن بوعبد اهللا
ٕوبذلك عمل بیجو على تحطیم هذا النظام العتیق؛ فقام بتفكیك القبیلة األم وابعاد 

د عدد الوحدات الجدیدة التي القبائل التي تربطها رابطة الدم أو الجوار أو الحلف؛ حیث حد
تقوم على أنقاض القبیلة األم المفككة وهذا بتغییر نوعیة األعیان والتمثیل السیاسي على 
مستوى األشخاص إلضعاف العناصر األرستقراطیة، وتكسیر ذوي النفوذ أصحاب الهالة 

خلق قیادات على العرقیة والدینیة، واستبدالهم بعناصر مجردة من السلطة المعنویة والعرقیة، و
أنقاض القبیلة المفككة غیر متحدة في قبائلها؛ فأخرجت أوالد دراج، وأوالد زیان، وبني 

وكل . 2سویف، وبني فراح، وأوالد سحنون بالقنطرة والبرانیس وكذلك قبیلة الصحاري المخزنیة
له هذه القبائل كانت تحت قیادة عائلة بن قانة، وضمت إلى المرابط سي أمقران؛ فأنشئت

وبذلك عمل على تفكیك رابطة الدم والجوار والحلف؛ التي هي . 3قیادة غیر متحدة في قبائلها
.عنصر أساسي لقیام القبیلة المستقلة

إن قبائل البدو الرحل كانت تشكل القوة األساسیة لشیخ العرب، وكان عددها إحدى 
:جویلیة قسمت القبیلة إلى فرعین23وفي . 4عشرة قبیلة

.أسندت إلى علي بن قیدوم بن قانة،لغرابة الشراقةقیادة ا.1
.قیادة الغرابة، أسندت إلى أحد المقربین من العائلة.2

1. J. A. Seroka : Le sud constantinois, p.432
2. Bouaziz Ben Gana : Op. Cit., p.103
3. Seroka : Op. Cit., p.431
4. AMG H 228 : p.14
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خلق قيادات متوسطة غري متحدة يف قبائلها. ج
أعید مرة أخرى تنظیم هذه الدائرة، حیث قسمت قیادة شیخ العرب إلى 1850في سنة 

:ة للسلطة المركزیة الفرنسیة وأصبحت كالتاليقیادات متوسطة غیر متحدة في قبائلها تابع
القیـادالقیـادات

سي محمد الصغیر بن علي بلقیدوم بن قانةبسكرة
فأصبحت تحت قیادة سي ) وهي قبائل كانت تابعة لعائلة المقراني(أوالد نایل أوالد زكري 
الحاج بن محمد بن قانة

قیدوم بن قانةسي أحمد بلحاج بن البدو الغرابة
سي علي بلقیدوم بوعزیز بن قانةالبدو الشراقة

أحمد باي بن شنوفالزاب الشرقي أحمر خدو بني سلیمان
سي محمد بن الطیب بن ناجيجبل شرشار

سي دراجي بن محمد أوالد زیان وهي قبیلة كانت تابعة لعائلة المقراني وأصبحت تحت قیادة
.بلحاج بن قانة
ِّلهذه األسرة قبائل تحت نفوذها تكون منها قوات عسكریة تابعة لها، وبفضلها كانت

فعمل بیجو على . فرضت نفوذهم على مناطق شاسعة، واعتمدت علیها في استقاللیتها
ٕتجریدها من القوة واخراجها من دائرة نفوذها؛ فأخرجت قبیلة الصحاري من قیادة بن قانة 

ال یحق لهم أن ) ومنهم شیخ العرب(أصبح هؤالء الخلفاء وبذلك . وضمت إلى قیادة أمقران
ًیكونوا جیشا مستقال نظامیا، ویترأسون فقط قیادة القوات المساعدة التي تتلقى منهم بدورها  ً ً ِّ
ًمرتبا؛ وكل ما لدیهم الحق فیه هو تعیین الشواش، أما القیادة الحقیقیة واإلشراف فكانت من 

.مهامهم في القیام باستدعاء القبائلاختصاص المكاتب العربیة وحددت 
ًنتیجة لهذا التفكیك تم تحجیم الضریبة بالنسبة لشیخ العرب؛ وهذا ابتداء من عام  ً

فقبل هذا التاریخ كان الشیخ یتقاضى ثلث الضریبة من الزاب الشرقي، ولكن حین . 1846
د باي انفصلت قبائل هذه المنطقة أصبحت تحت قیادة سي أحمد باي بن شنوف، وأحم

إلى )%6(من ثلث الضریبة، في حین انتقلت البقیة %4بوعبد اهللا لم یعد یتقاضى سوى 
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.1رؤساء األهالي
ًوعن طریق المركزیة خلق بیجو نظاما إداریا للقضاء على كل مقاومة من طرف  ً
ًالقبیلة التي كانت تمثل الشعب، وأفرغت الهیاكل التقلیدیة من محتواها ولم یبق لها معن سوى

المحافظة على التشریفات التقلیدیة البایلكیة؛ فقضى على استقاللیة القبیلة وأصبح تعیین 
الخلفاء یتم من طرف السلطات الفرنسیة على أن یحتفظوا بعشر الضریبة بدل الثلث، 

وبذلك فكك وجرد القبیلة من مقوماتها األساسیة وخلق قیادات . وتجریدهم من القوة العسكریة
بیلة المفككة ولكنها غیر متحدة في قبائلها، وبذلك تحول شیوخ األسر الكبرى على أنقاض الق

بأریاف البایلك من حكام مستقلین إلى مجرد موظفین یحملون لقب الخلیفة، الباش آغا، 
.اآلغا

وبذلك یكون بیجو قد أكمل المشروع االستعماري الذي سطره الماریشال فالي بالنسبة 
قرت علیها المشیخات شبه المستقلة، وأصبح البعد الجغرافي واإلداري للمنطقة الثالثة التي است

للسلطة الفرنسیة یتجاوز المنطقة الثانیة بالنسبة للنظام البایلكي؛ وهذا بعد تفكیك القبیلة 
ًالمستقلة وذلك تمهیدا وتحضیرا إلقامة النظام المدني وهكذا أصبحت القیادة وحدة إداریة . ً

ٕالخلیفیات، واحدى المبادئ األساسیة المركزیة للنظام الفرنسي واقتصادیة وعسكریة بدل
.الجدید

اجلغرايف واإلداريمؤسسة أراضي العزلوزن . د
تعتبر أراضي العزل مجال جیوستراتیجي للبعد الجغرافي واإلداري، وتدخل في 

ة للسلطة؛ إیدیولوجیة البایلك ألنها تقوم على اقتطاع أجود األراضي للقبائل واألسر الموالی
.وبذلك كانت من أهم األسس التي ترتكز علیها سلطة البایلك

وأراضي العزل هي اإلقطاعات التي توجد حول عاصمة البایلك والمناطق القریبة من 
والمالحظ أن األراضي بإقلیم قسنطینة . المدن اإلقلیمیة، وقد ظلت هذه األراضي بایلكیة

؛ وهي بدایة فترة 1841القبائل حتى سنة ومنها أراضي العزل ظلت بید أصحابها من
.الماریشال بیجو

238المرجع السابق، ص: صالح فركوس. 1
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وبذلك لم یتخذ الماریشال فالي أي إجراء بالنسبة لمختلف أنواع األراضي، إال أنه 
وضع الخطوط العریضة للمشروع االستعماري االستیطاني المستقبلي الذي ظل یسیر علیه 

أبقى الماریشال فالي على نفس 1838سبتمبر 30فبموجب قرارات . خلفه الماریشال بیجو
التقسیم الجغرافي التقلیدي للبایلك، إال أنه ارتكز فیه على فكرة الدمج واالستیطان الستبدال 

:النظام البایلكي بالنظام الفرنسي الجدید فقسم البایلك إال ثالث مناطق
نحو نظام أرض استعمار متجهة إلى االندماج. وهي منطقة النفوذ المدني:المنطقة األولى

مدني وفق القانون الفرنسي تكون في المستقبل بید المعمرین؛ وهي المنطقة التي تشمل 
.القالة، وسطورة، وقسنطینة

فاألوروبیون الذین یمثلون . ًأرض استعمار مستقبلیة یكون فیها الحكم ثنائیا:المنطقة الثانیة
.یرون على النمط العسكرياألقلیة تكون إدارتهم على النمط المدني، أما األهالي فیس

.1التي یسكنها األهالي فیطبق علیها النظام العسكري:المنطقة الثالثة
ولقد حدد الماریشال فالي بعد التقسیم الجدید للبایلك بأن االستعمار تكون بدایته 
بالمنطقة األولى التي تشمل القالة، سكیكدة، قسنطینة، وال یمكن خالل المرحلة األولى تجاوز 

وارتكز على فكرة العزل لتثبیت االستیطان والدمج . 2المنطقة دون ترخیص من الحكومةهذه
بهذه المنطقة، فعمد بعد احتالله لمدینة قسنطینة في االستیالء على مؤسسة أراضي العزل 
التي أصبحت من الموارد العامة؛ والتي تمنح لفرنسا إمكانیة تكوین مستوطنات ومنحها 

.3بالمجان لألوروبیین
لم یخرج الماریشال بیجو عن النمط الذي رسمه الماریشال فالي سواء بالنسبة للتقسیم 
الجغرافي الجدید، أو بالنسبة لتبنیه مركزیة أراضي العزل واستعمالها كأداة لتثبیت النظام 

.المدني باإلقلیم
كانت منطقة أراضي العزل تمتد من الغرب إلى الشرق من حوض فرجیوة إلى سهل 

.4لینزل كشریط ضیق إلى الشمال نحو سكیكدة وما جاورها) منطقة قالمة وعنابة(سیبوس
التي استقرت علیها معظم العزلفإن أراضي(Bulletin officiel)الرسمیة النشرة حسب 

1. C.A.O.M. : Valée au ministre de la guerre : 4 octobre 1838
2. C.A.O.M. : Valée à Molée : Alger, 9 février 1838
3. C.A.O.M. : Valée à Molée : 4 octobre 1838
4. Ibid.
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:القیادات وقبائل المخزن تشكل دائرة لعاصمة اإلقلیم تتمثل في
ه4185)میلة(منطقة مویة ه1558قبیلة عامر شراقة

ه29729عزل قسنطینة36ه14430عزل عنابة
ه37986سواحلیة أوالد عطیةه5527عزل قسنطینة60

ه51147منطقة قرفةه18625أوالد عبد النور
ه8885عامر الظهرةه9168زواغة عبد النور

ه4593العلمة مسالةه43188واد الزناتي62
ه3340البرانیةه11383أوالد جبارة

.1ه3900منطقة سقنیة
أوروبیین استولوا على 1835بالنسبة للمنطقة األولى كانت قد شهدت منذ عام و

یبدو أن 1844وفي سنة . ًضیعات زراعیة بایلكیة تقع في الضواحي القریبة جدا من المدینة
(Uzer)" أوزار"لجنرال االمنشآت الزراعیة بعنابة قد استغلت، وقد أورد شاهد عیان بأن 

ًوعددا من الضباط العسكریین أسسوا هم أیضا مزارع خاصة بهم بهذه المنطقة ولعلهم فعلوا. 2ً
ًذلك اقتداء بالماریشال كلوزال المناصر لالستعمار االستیطاني؛ إذ أنه وضع یده على 

ًملكیات بایلكیة كبیرة في وقت مبكر حینما كان حاكما عاما للجزائر ً3.
فمنذ صدور هذه المراسیم . 1846و1844سبق أن ذكرنا أن ضآلة تطبیق مراسیم لقد 

كانت مواطن استقرار األوروبیین في الضواحي المباشرة للمدن الكبرى؛ وهكذا وفي سنة 
بلغ عدد المزارع الخاصة باألوروبیین التي ثبتت على أراضي العزل في مدینة سكیكدة 1845

.4مزرعة259وقسنطینة 
ًدأ التفكیر الجاد في االستعمار االستیطاني في إقلیم قسنطینة ابتداء من سنة ولقد ب

، وقد أنشئت عدة قرى بمنطقة سكیكدة على أراضي البایلك التي انتقلت إلى حیازة 1846
على بعد (Saint Charles)تم تأسیس قریة سانت شارل 1846أفریل 6ففي . األوروبیین

هكتار 1400صصت لهذه القریة مساحة تقدر بحوالي كم من مدینة سكیكدة، وقد خ17

1. B.O.G.G.A. : 1865-1866-1867-1868
2. André Nouschi : Op. Cit., p.23
3. Agéron : Op. Cit., p.23
4. André Nouschi : Op. Cit., p.191
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انتزعت من األراضي العزلیة لقبیلة بن مهنة المخزنیة؛ حیث استقرت علیها خمسة عشر 
24على بعد (Robertville)" روبارفیل"أنشئت قریة 1846أفریل 16وفي . 1عائلة أوروبیة

هكتار 2500تلك القریة بـ معمر، وقدرت مساحة 100كم جنوب مدینة سكیكدة قدم إلیها 
(Gastonville)وفي نفس السنة أنشئت قریة غاستونفیل . 2أخذت من قبیلة ثابتة المخزنیة

.3معمر600هكتار انتزعت من قبیلة بن مهنة حیث قدم إلیها حوالي 300على مساحة 
خطة " بیدو"وضع القائد العسكري األعلى لقسنطینة الجنرال 1846في ربیع 

االستیطاني في المنطقة األولى، كان ینوي من ورائها أن یمنح لالستعمار لالستعمار
ًاالستیطاني األوروبي مثلثا كبیرا من األراضي في شمال قسنطینة تكون تتمته في عنابة  ً

ألف هكتار على أراضي 60وتمتد قاعدته من قسنطینة إلى سكیكدة على مساحة تقدر بـ 
ًألنها تتطلب نفقات ضخمة كما تتطلب جهدا بشریا ولكن بیجو عارض هذه الخطة. العزل ً

وقد اقترح بیجو على بیدو هذا المشروع في حجم . یتجاوز إمكانیة االستعمار في هذا العهد
متواضع؛ فقد كان بیجو یفضل تخصیص سهل الصفصاف بالقرب من سكیكدة لالستعمار 

.4االستیطاني
بیرة من أراضي واد الصفصاف؛ منح عدد من الرأسمالیین أجزاء ك1846وفي عام 

ًغیر أن المساحات الضخمة من األراضي التي منحت لهم تركوها بورا في البدایة أو أجروها 
ًهذا باإلضافة إلى أن وزیر الحربیة قد أعد قرارا بتاریخ . للعرب الذین استمروا في زراعتها

اف، ومنح لحصر قبیلة بني مهنة في الضفة الیسرى لواد الصفص1847فبرایر 11
. 5االستعمار االستیطاني من واد الصفصاف ألف هكتار

ٍوسوف یحتل سهل الصفصاف في المنطقة األولى وخصوصا بمنطقة سكیكدة بوجه  ً
أما منطقة قسنطینة فإنها لم تعرف االستعمار . عام مكان الصدارة في االستعمار االستیطاني

منذ سنوات عدیدة بذلت : "ا الصددیقول مارسیي في هذ. في هذه الفترة على نطاق واسع
محاوالت جادة لالستعمار االستیطاني في ضواحي مدن الجزائر ووهران وعنابة وسكیكدة؛ 

.وذلك بإنشاء العدید من القرى

1. Féraud : Histoire de Philippeville, Op. Cit., p.112
2. Ibid. p.119
3. Ibid.
4. Nouschi : Op. Cit., pp.194, 195
5. Ibid.
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فمن الواضح أن سلطات االحتالل . ِأما في قسنطینة فلم تجر أیة تجربة من هذا النوع
ي فیها؛ فإنشاء عدد من البیوت المنعزلة ال یرى لم تكن ترید إنشاء االستعمار االستیطان

اإلنسان في ضاحیتها سوى بعض المزارع العسكریة التي أنشئت بعضها لالستعمال الخاص 
.بالجیش ورجال السلطة

ًوأخیرا انعقد عزم اإلدارة على البحث عن الجهات الصالحة آلفاق مثل هذه القرى؛ 
وقد شكلت لجنة . ن وعین یعقوب في المدنفوقع اختیارها على تالل عین الباي ودرعا

.1كلفت بالبحث عن الجهات الصالحة إلقامة مراكز االستعمار1846بمقتضى قرار جویلیة 
وبذلك أصبحت أراضي العزل من أهم المبادئ الجیوستراتیجیة في مفهومیة النظام 

كم الماریشال وهذا یعني أن األوروبیین استطاعوا في خالل سنوات من ح. الجدید الفرنسي
.فالي وكذلك بیجو بالرغم من القیود وقرارات الحظر أن یمتلكوا نصف بنایات المدینة

هذا بالنسبة لألوروبیین كأفراد، أما بالنسبة للحكومة الفرنسیة في عهد بیجو أصبح لها 
وقد قامت اإلدارة بحیازة ). Domaineالدومان (في قسنطینة أراضي تابعة ألمالك الدولة 

وراء وأراضي البایلك، هذا إلى ما ) األوقاف(اضي بوضع الید على أمالك الحبوس األر
لم تكن قابلة للتطبیق كما صرح بذلك 1846و1844أراضي العرش، وقیل أن مراسیم 

.2الموظفون الفرنسیون الذین عینوا لحصر األراضي وتطبیق المراسیم

اجلغرايف واإلداريمؤسسة القيادةوزن . هـ
:القیادةنظام * 

هو النظام الذي عممه الماریشال بیجو على جمیع أنحاء القطر؛ حیث قسم هذه 
ًالدوائر إلى قیادات متوسطة غیر متحدة في قبائلها، ووضع القیاد والشیوخ مباشرة تحت القادة 

وكان القیاد في السابق هم الذین یعینون . العسكریین للدوائر والفروع تابعین للسلطة المركزیة
أما . ًیوخ؛ فأصبح تعیینهم یتم من طرف رؤساء الدوائر بناء على اقتراح المكاتب العربیةالش

بالنسبة لمهام القیاد فقد حافظ علیها، وكانت المهمة األولى لقیاد األوطان في السابق تشمل 
تحصیل الضریبة؛ فاحتفظ الماریشال بیجو بأسماء الوظائف ووظفها، كما حافظ على نفس 

1. Mercier : Histoire de Constantine, Op. Cit. pp.513, 514
2. Nouschi : Op. Cit., pp.177, 178



البعد البايلكي يف مشروع املاريشال بيجوالثالثالفصل 

199

لیدیة؛ حیث كانت صالحیاتهم تشمل مراقبة القبائل، كما كانت صالحیاتهم تشمل المهام التق
.اإلشراف على األسواق

فإلى جانب المهام التي أسندت إلیهم كان القیاد الشیوخ یعینون حسب العادة القدیمة، 
فاحتفظ بمراسیم التقلید والتشریعات التي كانت سائدة في العهد البایلكي، واستند بیجو مثل 

.العثمانیین على األعیان الذین كان یختار منهم القیاد
:عالقات القیادة بالسلطة الفرنسیة* 

لقد قسم بیجو الكنفدرالیات شبه المستقلة في المنطقة الثالثة إلى قیادات متوسطة غیر 
متحدة في قبائلها، ووضع القیاد والشیوخ تحت القادة العسكریین یخضعون للحاكم العسكري 

ٕوأصبحت القیادة تشكل وحدات اقتصادیة واداریة وسیاسیة . مما یدعم المركزیةبقسنطینة
.تشمل جمیع إقلیم البایلك

أصبح بموجب القانون المركزي الذي وضعه بیجو یقع اختیار القیاد من العائالت 
فعلى سبیل المثال ال الحصر . التقلیدیة التي تتمتع بالتأثیر على الجمیع في العهد العثماني

د بجنوب شرق عمالة قسنطینة عائلة بن بوزید التي تعتبر من أكبر العائالت المخزنیة نج
.التي تزعمت قبیلة الحراكتة

وبعد رجب بن علي بن بوزید الذي یعتبر آخر ممثل للعائلة تحت آخر باي 
لقسنطینة؛ وهو الحاج أحمد باي؛ حتى عقد األربعینات من القرن التاسع عشر، نجدها 

ًفس القیادة خالل العقدین التالیین؛ حیث عین صالح بن بوزید قائدا على المنطقة ویة بنضمن ُِّ
في عهد الماریشال فالي، وخلفه في عهد بیجو في القیادة أخوه الحاج محمد بن بوزید، وتقلد 

ِفعلي بن العربي بن بوزید ُأسندت له قیادة أوالد . عدد من أفراد هذه العائلة مناصب القیادة
ًقایدا 1851ُِّوالد عمارة، وسي بوضیاف بن الحاج بن صالح بن بوزید عین عام خنفر وأ

. 1ًلفرقة قسنطینة وقایدا للخروب
la rosette d’officier de la)فرقة الشرفُِّوقلد علي بن العربي وسام وردة ضابط 

légion d’honneur)كما نال أحد أبناء عمومته محمد الشریف بن رجب بن بوزید صلیب ،
.الفارس لفرقة الشرف

ًومن الشخصیات التي لعبت دورا في تثبیت النفوذ الفرنسي من هذه العائلة بن بوزید 

1. Gouvion (Marthe et Edmont) : Kitab Aayane Al Mouhariba, Op. Cit., p.78
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تقلد منصب قاید عین الشرفة وشطاب، ثم آغا الذيسي محمد بن الحاج صالح بن علي 
، وساهم في تكوین قوم تونس، ونال مقابل خدماته الوسام االستعماري وسیلة 1878عام 

جنوب عمالة قسنطینة برزت وفي. 1(La médaille coloniale tunisienne)تونس 
عائالت ذات نفوذ كبیر في القیادة داخل القبائل واألسر الواسعة، نذكر منها على سبیل 

.المثال عائلة بن قانة، وعائلة بن ناصر سیدي ناجي، وعائلة بن شنوف
الجنوبیة، ویمثل بوعزیز بن قانة تعتبر عائلة بن قانة من أهم العائالت بهذه المنطقة 

ُالعائلة الذي كان علیها شیخا في عهد العثمانیین، وعین خلیفة في عهد الماریشال فالي، ثم  ً
ُُأسندت في عهد بیجو القیادة ألفراد هذه العائلة؛ فعین سي محمد الصغیر بن علي بلقیدوم 

بن محمد بن قانة، والبدو الشراقة ًقایدا على بسكرة، قیادة أوالد نایل وأوالد زكري لسي الحاج
.2لسي أحمد بلحاج بن قیدوم بن قانة، والبدو الغرابة لسي علي بوعزیز بن قانة

ًوفي المنطقة الجنوبیة دائما عرفت عائلة بن حسین بخنقة سیدي ناجي بكونها عائلة 
ائلة، دینیة ذات تأثیر واسع على الزاب الشرقي، ویعتبر سیدي مبارك أحد أقطاب هذه الع

وبعد وفاته خلفه ابنه محمد الطیب بن حسین بن أحمد بن ناصر آخر ممثل لهذه األسرة في 
.ًقایدا على منطقة شرشار1842ُالعهد العثماني؛ الذي عین من طرف بیجو في أفریل 

واستمرت هذه القیادة داخل العائلة حیث خلفه أحمد بن محمد الطیب بن حسین 
، ثم من بعده سي محمد األزهر بن أحمد بن 1863ر حتى سنة ًناصر قایدا على جبل شرشا

، ومن بعده سي رشید بن أحمد بن ناصر تقلد 1901ناصر على نفس المنطقة حتى سنة 
.3لقب خلیفة على جبل شرشار

ًوفي المنطقة الجنوبیة دائما تعد عائلة بن شنوف بلباي من أعرق العائالت بالشرق 
الشرق التقرب منها إال أنها رفضت منصب شیخ، وظلت في ورغم محاوالت بایات. الجزائري

.استقاللیة تامة عن النظام العثماني، ولقد زاد نفوذهم وتأثیرهم بتحالفهم مع عائلة الدواودة
وبرز آخر ممثل للعائلة في أواخر الحكم العثماني أحمد باي بن شنوف بلباي الذي 

واستمرت نفس التولیة التقلیدیة لهذه . قيعینه الماریشال فالي على األوراس والزاب الشر
ًالعائلة في عهد الماریشال بیجو؛ فعین سي میهوب بن أحمد باي بن شنوف بلباي قایدا على 

1. Gouvion : Op. Cit., pp.79, 81
2. C.A.O.M. : F80  441 : Cercle de Biskra, Paris le, 10 août 1850
3. Gouvion : Op. Cit., pp.47, 49, 51
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. 1األوراس بعد تعیین والده آغا في األربعینیات
وفي نفس الفترة أسندت قیادة بني بوسلیمان إلى سي مصطفى بن أحمد باي بن 

وبعد أن . مر خدو لسي الهاشمي بن أحمد باي بن شنوف بلبايشنوف بلباي، وقیادة أح
ًتاركا أربعة أبناء هم 1884توفي سي میهوب بن أحمد باي بن شنوف بلباي في تكوت سنة 

.سي علي باي، وسي بوحفص، وسي صالح، وسي بوبكر
ًقایدا على بني بوسلیمان 1885سي علي بن میهوب بن شنوف بلباي تم تعیینه سنة -

.ًر سي صالح بن میهوب بن شنوف بلباي قایدا على تكوت ثم آغاوأحم
ًسي صالح بن میهوب بن شنوف بلباي قایدا على تماروت، وسي الحاج الهاشمي بن -

.علي باي بن شنوف بلباي قاید أوالد الرشاش
ًسي أحمد باي بن بوحفص بن شنوف بلباي قایدا على زالطو بعد أن كان شیخ تكوت في -

.1910سنة 
.2سي بوبكر بن میهوب بن شنوف بلباي شیخ مشوش-
.ُِّخدو، ثم عین آغا على أوالد الرشاش قبل أن یصبح باش آغا-

أما في الناحیة الغربیة فتعتبر عائلة بوضیاف من أهم العائالت النافذة في القیادة 
ودورها والسلطة قبل وخالل االحتالل الفرنسي بمنطقة الحضنة، وامتازت بتأثیرها القوي

البارز في التحكم في المنطقة خالل الفترة العثمانیة من خالل عالقاتها بعائلة المقراني 
بمجانة، قبل أن تقوم فرنسا باستغاللها في قیادة مناطق الهضاب العلیا والزیبان ومناطق 

. 3أخرى من الجزائر الشرقیة
خالل آخر ممثلیها وهو وبعد احتالل فرنسا لمدینة الجزائر قد سارعت هذه العائلة من

، وتولى قیادة منطقة 1831بوضیاف بن بوراس إلى تقدیم الوالء للسلطة الفرنسیة في سنة 
وكانت . في عهد الماریشال بیجو من طرف الجنرال نیغریي1841المسیلة في سبتمبر 

تداد في مناصب القیادة التي تسلمها أفراد هذه العائلة خالل االحتالل الفرنسي كثیرة، ولها ام
.المسیلة والمنطقة الشرقیة، وعبر فترات طویلة من الزمن

1. Gouvion : Op. Cit., pp.8, 9
2. Ibid., pp.10, 12, 19
3. ACMMB 127, (Dossier Boudiaf)
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ٕلتعیین وتجدید واقالة ّالفرنسیة التي سنت في عهد بیجومركزیةالتشریعات ّعینة من ال* 
:القیاد

أصبح بموجب القانون المركزي الذي وضعه الماریشال بیجو في ما یتعلق بموضوع 
ي بكیفیة عادیة وأن القرار األخیر یرجع إلى السلطة التعیینات فقد قرر أن تتم بشكل هرم

؛ حیث یتم تعیینهم من قائد القسم بترشیح من 1على قادة األهالي القیام بالتعیینات: "الفرنسیة
قائد الفرع المسؤول المباشر على تنفیذ أوامر القائد العسكري للقسم الذي توجه إلیه من طرف 

. 2األهاليالمكاتب العربیة أو عن طریق رؤساء 
وفیما یتعلق باإلقالة فقد قرر بیجو أن تتم صیغة التعیین الهرمیة بعد موافقة السلطة 
الفرنسیة، فإذا كان تعیین الخلفاء واألغوات والباشاغوات ال ینتهي إال بموت صاحبه فإن 

ًفا وخال. األمر یختلف بالنسبة للقیاد والشیوخ المساعدین لهم الذین یتم تجدید عقدهم كل سنة
ًلما كان معموال به في وقت العثمانیین الذین كانوا یعینون القیاد بالمقابل فإن السلطة الفرنسیة 

.3انتهجت عكس ذلك حیث ألغت ما كان یسمى بحق البرنوس
كما ذكرنا أنه أعطى صورة رسمیة للتعیینات والمراسیم التشریفیة حیث یتعین على 

یعطى "ًینوا بأنفسهم القیاد؛ وذلك وفقا للتقالید البایلكیة رؤساء األقسام والفروع العسكریة أن یع
ًالبرنوس مجانا للقیاد المقلدین باإلضافة إلى ختم الذي یعطى أثناء التقلید ویسحب أثناء 

.5ًوالقیاد ال یتلقون مرتبا بل یتلقون نسبة من الضرائب التي یجمعونها. 4"اإلقالة
:الشیوخ* 

فیتم من طرف السلطة ) رؤساء الفرق(عدین للقیاد بالنسبة لتعیین الشیوخ المسا
، ویتبعون قادة 6قاید الفرع هو الذي یعین الشیوخ المساعدین للقیاد باقتراح منهم. الفرنسیة

الدوائر العسكریین، أما شیوخ القبائل الصغیرة فیعینهم قادة الدوائر ویتبعون إلیه بواسطة قیادة 

1. C.A.O.M. : Bugeaud à Bedeau : ACCA  2EE15, mars 1842
2. St Jean d’Agely (Renaud de) : Rapport adressé à Mr. Le Président de la République
par le ministre de la guerre, Op. Cit., p.15 et suivantes
3. C.A.O.M. : Bugeaud à Bedeau : ACCA  2EE15, 7 juillet 1842
4. Luis de Baudicour : La guerre et le gouvernement de l’Algérie, Op. Cit., p.24
5. – Circulaire de 12 janvier 1844

– Exposé de l’état : Op. Cit., p.66
6. St Jean d’Agely : Op. Cit.



البعد البايلكي يف مشروع املاريشال بيجوالثالثالفصل 

203

:الحیات التالیةویتمتع الشیخ بالص. 1القبائل الكبرى
.یسوي الخالفات المتعلقة بفالح األرض في فرقته-
.یساهم في عملیات تحدید الضریبة والغرامة-
.یوفر حیوانات النقل لخدمة القوافل العسكریة-
.ًیمارس قسطا من المراقبة البولیسیة على أفراد فرقته-
.ینظر في جمیع القضایا الهامة على مستوى الدوار والفرقة-
.2موع األعیان مجلس الجماعةیكون مج-
.3تتمثل مهمتهم في تطبیق القرارات والدفاع عن مصلحة قبیلتهم أثناء جمع الضرائب-

:مهام القیاد* 
بالنسبة لمهام القیاد فقد حافظ علیها كما كانت في العهد البایلكي، فقد كانت لهم مهام 

:مدنیة وتضامنیة وعسكریة
م كانت مهمتهم إیصال أوامر السلطة إلى ما هو أقل منهم في حالة السل:الـمهام الـمدنیة–

من شیوخ الفرق والدواویر الذین یشرفون علیهم والمتمثلة في جمع الضرائب والغرامات 
.جبائیة، كما كانت لهم مهام قضائیة و4المالیة

یوجد في كل قبیلة إلى جانب القاید المكلف بالوظائف اإلداریة القاضي الذي :القضاء–
نظر في المسائل المتعلقة بالشرع اإلسالمي ویعینه القائد العسكري للفرع على أن یكون ی

ًعا في علوم الشریعة ومتحصال على شهادةیضل ً5.
ًوكان دورهم مهما ألنهم كانوا یعرفون القوانین الخاصة باألهالي الصادرة عن شیوخ 

المناطق العسكریة التي وقضاة تحت سیادتهم، ودورهم في هذا المجال محدود وبخاصة في
ال تخضع للقضاء المدني؛ فیخضع القضاء في هذه المناطق لعالقات ثالثیة لكل من 

.ومجالس الحرب) القیاد(القاضي والمخزن 
فعندما ال تعني القضیة إال األهالي وحدهم ولیست ذات طابع سیاسي فقد تكون 

1. Bugeaud : Exposé de l’état actuel, Op. Cit., p.66
– arrêté du 1 janvier 1844.
– article VI, VII, VIII et IX

2. St Jean d’Agely : Op. Cit., p.17
3. C.A.O.M. : Bugeaud à Bedeau : 2EE15
4. Ibid.
5. Bugeaud : Exposé de l’état actuel, Op. Cit., pp.65, 66, 83
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.1الصالحیة للقاضي أو حكم المخزن
ذات صبغة سیاسیة أو تمس األمن العام فإن صالحیة القاضي أما إذا كانت القضیة 

ویمكن مالحظة أن الجهة الفرنسیة وحكم المخزن . تتوقف لصالح المخزن أو مجالس الحرب
في كل من المناطق المدنیة والعسكریة لها الحق المطلق في مراجعة األحكام التي یصدرها 

كل أشكال المخالفات والنزاعات التي ًوللقاید الحق في أن یصدر أحكاما على. 2القیاد
تتعارض مع القانون المدني والشعائر الدینیة مهما كانت بسیطة في منطقته، وله أن یصدر 

فرنك، كما كانوا یراقبون ویراجعون األحكام الخاصة 25عقوبات بالتغریم قد تصل إلى 
.3باألهالي الصادرة من شیوخ وقضاة تحت سیادتهم

لمهمة األولى لقیاد األوطان في السابق تتمثل في تحصیل الضرائب، كانت ا:الضرائب–
فظلت سلطتهم كما كانت في السابق توزیعها على كل قبیلة ومراقبة جمعها، ویكون القیاد 

.4خالل الدورة الجبائیة مرفوقین بشیوخ الفرق المكونة للقبیلة
. في الدور البولیسي داخل القبیلةإن الوظیفة األساسیة للقیاد فقد تتمثل:الـمهام العسكریة–

فالسلطة الفرنسیة والمكاتب العربیة تسهر على حفظ النظام، أما في ما یخص تنفیذ هذه 
فكان یوجد في كل ،من طرف رؤساء األهالي القیادالقوانین التي تتعلق بشؤون األهالي 

ة القیاد في تطبیق ًقبیلة أیضا إلى جانب القیاد شرطة األهالي التي تتكفل بمهمة مساعد
قواتنا ال تتدخل في المهام التي تضطلع بها الشرطة، شرطة األهالي، إنما تتدخل : "القوانین

ًفالجیش عبارة عن أداة إخضاع ولیس مكلفا بهذه المهام التي ستبقى . 5"في حالة حدوث ثورة
:من اختصاصات وصالحیات القیاد والتي یمكن تلخیصها في اآلتي

ًالقیاد یتحملون جزءا كبیرا من مهام المراقبة تجاه األجانب الذین :لي للقبیلةاألمن الداخ– ً
یعبرون المناطق التي یشرفون علیها، كما یمكنهم إیقاف كل شخص من األهالي یتضح أنه 
مشبوه، كما ال یترددون في احتجاز كل من تواجد في مكان خارج مقر إقامتهم وال یحمل 

هالي یتواجد خارج مقر إقامته تعذر علیه الحصول على ضمان وثیقة تمنح لكل فرد من األ

1. Bugeaud : Exposé de l’état, Op. Cit., pp.55, 56
,.Ibid. أنظر بتوسع فصل القضاء. 2 p.89

3. St Jean d’Agely (Renaud de) : Op. Cit., p.19
4. Bugeaud : Exposé de l’état actuel, Op. Cit., p.56
5. C.A.O.M. : Bugeaud à Lamoricière : 2EE17, 1 octobre 1844
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.1من طرف أعیان األهالي
ًتعتبر الطرق والمواصالت شرطا أساسیا الستتباب األمن :طرق المواصالت والجسور– ً

ٕواخضاع التمردات، ومن هنا فإن توفیر األمن أحد المهام األساسیة لشرطة األهالي القوة 
أن كل قبیلة تسهر على حفظ األمن عبر الطرق المارة بأراضیها، وكذلك السیادیة للقیاد، كما

.2حمایة الجسور الموجودة ضمن مجالها الترابي
للقبائل –حراسة الطرق والجسور–أرید أن تسند هذه الحراسة ":ویصرح بیجو قائال

في یجب اإلقرار بأن المواصالت تساهم. 3"فقط؛ وبذلك تكون خارج المسؤولیة الفرنسیة
قوات الدولة لتقوم بدور الشرطة في ) الجزائر(في هذا الوقت لم تكن موجودة بالبالد : "األمن

ًحفظ النظام، وانما ذلك یتم اعتمادا على رؤساء القبائل، وكذلك على القبائل نفسها التي  ٕ
.4"أنشأت بعض مراكز المراقبة

بة األسواق التي تقام یجب ضمان مراق):رئاسة السوق(مراقبة األسواق األسبوعیة –
ًأنا حریص كثیرا على إرسال الجنود الفرنسیین، ولكن الستعمالهم : "ًأسبوعیا في أغلب القبائل

دون استعمالهم في مراقبة األسواق ألن مراقبتها هي من مهام –حربیة–في مهام أخرى 
.6إن مهمة المراقبة هذه أخص بها القیاد. 5"رؤساء القبائل

ومما یلفت النظر أن بیجو عمد إلى إقرار مبدأ المسؤولیة الجماعیة :اعیةالمسؤولیة الجم–
وجه إلى الحكام العسكریین المنشور التالي 1844في جوان . التي كانت تؤخذ على األتراك

الذي یضع على عاتق األغوات والقیاد والشیوخ مسؤولیة السرقات وأعمال اللصوصیة التي 
بوها ملجأ لدى القبائل التابعة لهم، وینص على تطبیق مبدأ ترتكب في مناطقهم أو یجد مرتك

الغرامات الجماعیة على هذه القبائل في حالة عدم اكتشاف السارق والمسروقات خالل ستین 
.7ًیوما من تاریخ وقوع الحادث

:على القیاداتالمكاتب العربیةإشراف * 
لعربیة التي تطبق إن القیادة الحقیقیة واإلشراف كانت من اختصاص المكاتب ا

1. Circulaire sur la police territoire arabe : 22 juillet 1846
2. C.A.O.M. : Bugeaud à Négrier : 2EE8, 19 mars 1841,
3. C.A.O.M. : Bugeaud à Charon : 2EE9, 27 septembre 1842
4. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre de la guerre : 2EE5, 29 septembre 1843
5. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre de la guerre : 2EE2, 20 septembre 1842
6. Bugeaud : Exposé de l’état actuel, Op. Cit., p.94
7. Mercier : Histoire de Constantine, Op. Cit., p.506



البعد البايلكي يف مشروع املاريشال بيجوالثالثالفصل 

206

السیاسة المفروضة من الحاكم العام؛ فهي التي كانت تسهر على تطبیق األوامر في جمیع 
ویتسلموا ) المخزن(تقوم بطلب من زعماء األهالي باستدعاء قوم القبائل . فروع اإلدارة األهلیة

وتلقي كما أسندت لها مهام قضائیة؛ فكان لها الحق في سماع . 1بأنفسهم مهام القیادة
. 2الشكاوى والدعوات المقدمة من األهالي، ولها الحق في مراجعة األحكام الصادرة من القیاد

. أما فیما یخص الشؤون المالیة والضرائب فإنها هي التي تأمر بتقسیطها بین الدوائر
بدأت في مراقبة توزیع الضرائب على كل خیمة؛ حیث كانت إلى 1845ًوابتداء من سنة 

لتاریخ توكل إلى زعماء األهالي وبالتالي فقد أشرفت منذ ذلك الوقت على عملیات غایة هذا ا
كما كانت تقوم بتنفیذ غرامات الحرب المفروضة . 3الجبایة وجمعها وتسجیل المبالغ المدفوعة

ًكعقاب على القبائل الثائرة، وأخیرا كانت مكلفة بتنظیم أعمال السخرة باالتفاق مع أعیانها ً4.

كان . في التنظیم اإلداري الجدید لألهالي الذي تبناه الماریشال بیجوهذا ملمح 
الوعماء األهالي من قمة إلى قاعدة هرم السلطة التي اقتبست من نظیرتها لدى األمیر 

لقد كانوا عناصر . قیاد وشیوخ بسطاء یشكلون القسم السفلي) خلفاء، باشاغوات، آغوات(
ریة التي كانت تتمتع بالقیادة الكاملة وبطریقة عملیة تنفیذ ألوامر السلطة المركزیة العسك

.5بفضل ضباط الشؤون العربیة التي ینصاع إلیها قادة األهالي

ن مؤسسة املخزن اجلغرايف اإلداريوز. و
:رفض تكوین فرق عسكریة أهلیة* 

لقد اعتمد الماریشال فالي على نفس القوات المساعدة التي كان یعتمد علیها بایات 
ًینة والمشكلة أساسا من فرسان المخزن وفرسان أسر السلطةقسنط هذا بالنسبة للفرسان، كما . َّ

َّاعتمد طریقة الحاج أحمد باي في ما یخص مشاة القبائل التي كانت تجند عند الحاجة، وتم  ُ
.تأطیرها في اإلدارة الفرنسیة خارج القبیلة وبعیدة عن التنظیم العسكري الفرنسي مقابل أجرة

بع الماریشال بیجو نفس الخط الذي رسمه سلفه الماریشال فالي برفض تكوین فرق وات

1. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre de la guerre : 2EE5, 11 avril 1844
2. Ibid.
3. Emerit : Les saint simonien en Algérie, p.140
4. Circulaire du 15 novembre 1844
5. C.A.O.M. : Bugeaud à un intendant militaire : 2EE12, 20 mai 1845
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ال : "ًعسكریة أهلیة نظامیة؛ فكان حذرا في كل ما یتعلق بالمسائل العسكریة كأطروحة عامة
أعتقد أنه من حسن السیاسة اإلبقاء لدى الشعب الذي قمنا باحتالله على الروح القتالیة التي 

ذلك أن هذه الغریزة یمكن أن یوجهها ... لى العكس أنه من واجبنا إضعافهایتمیز بها، بل ع
. 1"ضدنا

ًوكان یسعى دائما لإلبقاء على التفوق العسكري الفرنسي، وهذا التفوق یكمن في 
یفتقد : "فوضى وعدم تنظیم األهالي، كما كان یعتقد أنه من الخطورة تنظیمهم وانضباطهم

م والتكتیك العسكري، فهل من الحكمة تزویده بهذه العناصر هذا الشعب االنضباط والتنظی
، على حد تعبیره، ویذهب إلى أن 3بینما انتفاضه یمكن أن یؤدي إلى خذالن. 2"التي تنقصه؟

أساس القوة الفرنسیة یكمن في مشاتها؛ لذلك كان ینتقد الجنود المشاة األهالي الذین كانوا 
فع لهم أجور عالیة على الرغم من تخلفهم الواضح في یتشكلون من فصائل القبائل؛ والذین تد

.4الحرب والعمل
، إال أن 5غیر أن البعض كما یدعي من أن هؤالء یشكلون صلة بیننا وبین العشائر

الماریشال بیجو اعتبر أن هذه الفرق لیست لها أیة قیمة سیاسیة؛ ذلك أن الجنود المشاة 
، لم یكونوا سوى برولیتاریا دون أي 6لعربيالمنخرطون في صفوفنا هم من حثالة الشعب ا

، إال أن الحاكم بیجو 7تأثیر یذكر؛ لهذا اقترح إلغاء المشاة األهالي وتعویضهم بفرق فرنسیة
لم یحصل على رغبته من الحكومة؛ فإنه عمل على أن تبقى األمور كما كانت علیه لتغطیة 

.النفقات العسكریة والسماح له باالكتفاء بالعدد
أما بالنسبة للفرسان فكان . 8ت فرقة المشاة كما كانت عند وصوله إلى الحكموبقی

إن كل فارس یخدمنا یعد : "ًبیجو ال یخشى شیئا من خطورة الخذالن، بل على العكس یقول
ًنقصانا في صف العدو، ونحن في حاجة ماسة إلى فرسان من األهالي وهذا لتعویض 

قوات المساعدة األهلیة تسمح لنا باالكتفاء بالعدد وعدم خسائرنا من الخیل والرجال، كما أن ال

1. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre de la guerre : 2EE6, 13 décembre 1844
2. Ibid.
3. C.A.O.M. : 2EE4, 30 juillet 1843
4. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre de la guerre : 2EE3, 162. 1843
5. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre de la guerre : 2EE4, 184, 30 juillet 1843
6. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre de la guerre : 2EE6, 13 décembre 1844
7. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre de la guerre : 2EE4, 30 juillet 1843
8. Ibid.
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. طلب الدعم في هذا السالح
هذا من الناحیة العسكریة، ومن وجهة النظر السیاسیة فإن األفضلیة تظهر، على 
عكس المشاة، كان الفرسان الذین یملكون أحصنتهم وتجهیزاتهم ینتمون إلى فئة مرتفعة من 

وهكذا فإن . 1"جال ذوي قیمة حقیقیة ولدیهم اعتبار في العشائرالمجتمع، وهم في الغالب ر
ومن 2لنبالة األهلیة تعد من بینهم أعضاء من أهم العائالتامقاطعة قسنطینة بالخصوص 

.3القیاد ومن الشیوخ ومن كبار العشائر الذین أسرعوا في إخضاعهم إلینا
ًظمة؟ هو أساسا الخوف فما هو الخوف الذي یسبب لبیجو العداء نحو فرق أهلیة من

ٍمن رؤیة أناس محاربین بالفطرة لكن غیر منضبطین یتحولون جراء االحتكاك بالقوات 
ٕالفرنسیة إلى جنود منضبطین ومتعلمین المناهج الفرنسیة وقادرین على االنتفاضة والحاق 

.الضرر بالتفوق التكتیكي العسكري الفرنسي؛ ومنه نستنتج الحذر السیاسي تجاه األهالي
واعتقاده بأن أمن الفرنسیین كان یمنعه من تسلیح األهالي وتعلیمهم الطرق الفرنسیة، 

أنه یأتي یوم تعوض فیه قواتنا بقوات : "ویوضح هذا في إجابته للدوق دومال الذي قال
َّحسب رأیي أن هذا الیوم ال یجب أن یأتي أبدا، وأن الحیطة أال نسلم : "، فأجاب بیجو"أهلیة ً

.4"لیین، وأنه ال یجب أن یكونوا أكثر من ثمن قواتنا على أكبر تقدیرأمرنا لأله

:)القوات المساعدة(تنظیم القوات األهلیة یةكیف* 
. لقد اتبع نفس المبادئ التي اتبعها الماریشال فالي في دمج القوات األهلیة المساعدة

ًم منعزلون تماما عن فالفرسان الذین نسمیهم فرسان المخزن أو الخیالة أو الصبایحیة كله
ٕالتنظیمات العسكریة الفرنسیة؛ یقیمون في عشائرهم مع أهالیهم واخوانهم، یتسلحون ویلبسون 
بنفس الكیفیة ویحاربون تحت قادتهم الطبیعیین، وال یختلفون عن أي فارس أهلي إال باألجرة 

ع من تنظیمهم بهذه لذلك لیس هناك مان"التي یتلقونها مقابل القتال بجانب القوات الفرنسیة؛ 
الطریقة بصورة مستقرة وكیفما نرید، بل بالعكس، ببعض المال نستطیع أن ندعم قوتنا دون 

ً، وما كان موجودا هم مشاة أهلیون "خطورة ألننا في النهایة لم نقم إال باجتذاب ما كان نحونا

1. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre de la guerre : 2EE4, 30 juillet 1843
2. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre de la guerre : 2EE2, 27 mars 1842
3. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre de la guerre : 2EE3, 30 août 1842
4. C.A.O.M. : Bugeaud au Duc d’Aumale : 2EE13, 10 janvier 1844
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.ملحقون، ولكن ما یجري على الفرسان یجري علیهم
فدفع أجر للمساعدین األهلیین عبارة عن ضرب . نظیمهناك مكسب سیاسي لهذا الت

عصفورین بحجر واحد؛ فمن جهة هذا اإلجراء السیاسي یقف في وجه إغراءات األعداء، 
ًومن جهة أخرى، وبتأثیر عكسي، یربط العشائر معنا؛ بحیث ال نربح عددا فقط بالنقصان 

. بالقرابة والصداقة مع من ربحناهكل الزبائن المرتبطین: "، لكن نربح كذلك1وبندقیة بالزیادة
ًوفي الحقیقة بهذه الطریقة نكون قد نظمنا مخزنا دون أن نجعل منه قوة مستقلة فقط بجعله 

.حسب تصریحات الماریشال بیجو. 2"في خدمتنا؛ وذلك لمصلحتنا الكبرى
ا إن هذا التنظیم، كما یرد من خالله، یسمح لنا بإبقاء الفارس العربي في عشیرته، مم

. 3یجمد التأثیرات ویسمح بإبقاء الصلة وثیقة بیننا وبین العشائر
ًإن وجود هذه األعداد الكبیرة في خدمتنا في مختلف المناطق تمثل مكسبا من الناحیة 

نحن نمتلك في عین المكان وسیلة إلجهاض أیة انتفاضة وذلك بقوات تعرف المكان . العملیة
وقد اعترف بیجو في هذا السیاق بالخدمات . 4ة وقوةًجیدا وتدفعها مصلحتها للرد بفعالی
ومن جهة أخرى فإنها قوات حفظ أمن، قوات عسكریة . الهامة التي توفرها القوات المساعدة

محضة تقوم في عین المكان بدور شرطة الجبایة؛ وهو عمل یومي شاق ما كان یمكن القیام 
.به من دون خطورة تشتت القوات الفرنسیة

ى هذا، فإن الخدمات الكبیرة یمكن الحصول علیها بمصاریف أقل بأجرة باإلضافة إل
فرنك 0,50حدد أجرة فرسان المخزن بـ 1843فحسب مرسوم . دائمة ولكن غیر ذات أهمیة

ًیومیا، وواحد فرنك یومیا للخیالة، أما أجرة الصبایحیة فحد وهذا . 5ًفرنك یومیا1,30ت بـ دً
ًتتجه دائما إلى التخفیض من االعتمادات العسكریة نظرا مكسب في ظل استراتیجیة فرنسیة  ً

.لعجز المیزانیة
؛ والتي أنشأت 1841فالصبایحیة كانوا األوائل الذین خضعوا لتنظیم رسمي بأمریات 

ال یجوز التقلیل من أهمیة الفرسان وعدم "حیث قال بیجو بأنه . منها سلك فرسان منظم

1. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre de la guerre : 2EE8, 22 avril 1841
2. Ch. Richard : Du gouvernement arabe et l’institution qui doit l’exercer, Op. Cit., p.94
3. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre de la guerre : 2EE1, 10 janvier 1841
4. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre de la guerre : 2EE10, janvier 1844

2EE12, p.79, 5 avril 1846
5. C.A.O.M. : Bugeaud à Bedeau : 2EE16, février 1843
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.1"تناقضة مع تقالیدهمإجبارهم على الخضوع النضباط وحیاة م
ًوحیث لم یكن هناك سلك منظم طلب ترخیصا من الحكومة لتشكیل حسب األهمیة 

.2العسكریة والسیاسیة واالستفادة من استعداد األهالي
تنظم سلك الفرسان األهلیین تحت اسم 1841دیسمبر 7وصدرت أمریة بتاریخ 

حولت بموجبها الفیالق 1845جویلیة 21الصبایحیة، وهذه األمریة أكملت بأمریة أخرى في 
ویوضع الصبایحیة تحت قیادة عقید أو مقدم . العشرون إلى ثالث فرق؛ واحدة لكل مقاطعة

تعطیهم إمكانیة 1845فرنسي أو أهلي؛ فنصف رتب مالزم ومساعد ترجع لألهلیین، وأمریة 
ط االستراتیجیة وكانت وحدات الصبایحیة موزعة على جمیع النقا. 3الحصول على رتبة نقیب

.للمقاطعة الشرقیة
:الـمخزنفرقة –

النخراطها ودمجها ضمن قد وضع الماریشال فاليكان ،بالنسبة لهذه القوة العسكریة
یسند هذه المهمة للعشائر التي كانت مكلفة بها وقت "ًالقوات الفرنسیة شروطا؛ حیث 

.4"األتراك
التقلیدیة مثل قبائل میلة، والتالغمة، وحافظ الماریشال بیجو على القبائل المخزنیة 

ووادي الزناتي؛ هذا بالنسبة لشرق اإلقلیم، كذلك قبیلة الصحاري التي كانت تشكل مخزن 
فارس، وأصبحت تشكل 400عائلة بن قانة التي كانت تزود السلطات االستعماریة بحوالي 

سبتمبر 16ؤرخ في وبمقتضى مرسوم م. القوة الرئیسیة لسلطات االحتالل بجنوب اإلقلیم
أدمجت هذه القوة في السیاق االستعماري، وكانت مهمتها بالدرجة األولى تدعیم 1843

.5رؤساء األهالي الذین كانوا یتبعون السلطات الفرنسیة
أما بالنسبة لمقاطعة وهران فإن الدوایر والزمالة كونوا القاعدة األساسیة للتنظیم 

منحوا اإلطار الرسمي فانتقل عددهم بسرعة من 1843سبتمبر 16وبموجب قرار . الجدید
أما . فارس1500إلى ألف فارس، ثم دعموا بجیرانهم الغرابة؛ وبذلك بلغ عددهم 700

1. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre de la guerre : 2EE2, 4 mars 1842
2. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre de la guerre : 2EE3, 21 août 184
3. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre de la guerre : 2EE6, 17 octobre 1845
4. Bugeaud : L’Algérie et des moyens, Op. Cit., p.3

34، 33المرجع السابق، ص ص: صالح فركوس. 5
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مقاطعة الجزائر حیث لعبت عشیرة غریب دور الزمالة والدوایر، فإن عدد فرسان المخزن 
وقد بلغ عددهم . البلیدةفارس موزعین على الجزائر و390بـ 1843سبتمبر 16حدده قرار 

.1فارس1600، 1843في نهایة سنة 
:الخیالةفرقة –

أنشئت فرقة الخیالة، وهذا النظام 1843سبتمبر 16بمقتضى المرسوم المؤرخ في 
ًأصبح رسمیا؛ وهم فرسان من العشائر وغالبا ما كانوا یختارون من العائالت الكبرى التي  ً

المخزن من الصبایحیة والخیالة، ورغم كون فرسان یسیرون وهكذا تم تكوین . مارست القیادة
من طرف قادة أهالي إال أنهم كانوا تابعین للسلطة المركزیة الفرنسیة؛ فهو عبارة عن قوات 

.محلیة موجهة أكثر من قوات مخزن لحفظ النظام
ئلة ًإن رؤساء األسر الكبرى كان لكل منها مخزنا، فقبیلة الحشم هي القوة العسكریة لعا

المقراني، وقبیلة الصحاري هي القوة المخزنیة لعائلة بن قانة، وقبیلة مولت هي القبیلة 
وكانت لهذه األسر القویة قوات من القبائل تحت نفوذها تكون . المخزنیة لسلطة بن جالب

منها قوات عسكریة تابعة لها، وبفضلها فرضوا نفوذهم على مناطق شاسعة، كما كانت 
یحاول التملص من دفع الضرائب من القبائل، وكانت تكون الحرس تشتغل ضد كل من 

. الخاص للخلفاء
وبفضلها حافظت القبیلة المستقلة على استقاللها، فعمل بیجو على تجریدهم من هذه 
ٕالقوة واخراجها من دائرة نفوذهم؛ فنقلت قبیلة الصحاري من قیادة بن قانة وضمها إلى قیادة 

ًذریا في تنظیم قبیلة الحشم لعائلة المقرانیین وذلك بتعیین ستة عشر ً، وأحدث تغییرا ج2مقران
.3ًشیخا على تلك القبیلة العسكریة، وأخضعت للضرائب تحت إشراف المكاتب العربیة

كما أخرجت قبیلة مولت من بني جالب وأصبحت تحت قیادة مبارك بن الطیب، أما 
ة بسكرة، وأصبح هؤالء الخلفاء ال یحق لهم واحة تماسین فأصبحت تابعة للقائد العسكري لدائر

ًأن یكونوا جیشا مستقال نظامیا ویترأسون فقط قیادات القوات المساعدة التي تتلقى منهم  ً ً
أما القیادة الحقیقیة . ًبدورها مرتبا، وكل ما لدیهم الحق فیه هو تعیین الشواش والخدم

1. C.A.O.M. : Bugeaud au ministre de la guerre : 2EE3, 15 septembre 1842
2. Commandant Séroka : Le sud constantinois, Op. Cit., pp.431, 43

324المكاتب العربیة، المصدر السابق، ص: أنظر صالح فركوس. 3
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امهم في القیام باستدعاء قوم واإلشراف فكانت من اختصاص المكاتب العربیة، وحددت مه
.1القبائل

عن التنظیم اخارج القبیلة المخزنیة بعیدًمخزنابیجونّبهذه الطریقة كووهكذا ف
.العسكري الفرنسي، ولم یكن قوة مستقلة علن التنظیم المركزي الفرنسي

في ویبدو أن الماریشال بیجو قد فهم التحوالت الجدید التي كان یعرفها إقلیم قسنطینة 
.هذه الفترة وقد سارع وفق هذه التطورات لتنفیذ مشروعه االستعماري

1. C.A.O.M. : 10H19 : Renseignements historiques et géographiques du cercle de Biskra,
7 décembre 1845
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ثالثاًــ البعد االقتصادي واملايل يف مشروع املاريشال فايل

بدأ التنظیم الجدید للبایلك بتطبیق النظام المالي المتبع من طرف األمیر عبد القادر 
، وعن 1لكل من الخلیفة والباشاغا واآلغا المستقلبمعنى تخصیص عشر الضرائب المحصل 

طریق هذا النظام المالي تم ضبط مرتبات هؤالء الخلفاء الذین یعتبرون أعلى سلطة لإلدارة 
فرنك لرتبة خلیفة، أما الموظفین برتبة باشاغا وآغا 18000تخصیص مبلغ األهلیة حیث تم 

فرنك، في حین 10000و8000من الدرجة األولى فخصص لهم مبلغ یتراوح ما بین 
فرنك، أما الموظفین برتبة 6000الموظفین برتبة آغا من الدرجة الثانیة فخصص لهم مبلغ 

هؤالء الخلفاء حسب فرنك، بذلك أصبح4000آغا من الدرجة الثالثة فخصص لهم مبلغ 
ومون به من ًالتنظیم الجدید مجرد موظفین تابعین للسلطة المركزیة یتلقون رواتبا مقابل ما یق

.2أعمال

النظام العقاري. 1
األراضي. أ

:كانت األراضي في العهد العثماني تنقسم إلى عدة أنواع
.أراضي العرش أو الملكیة العامة للقبیلة-
.أراضي الملك-
.أراضي البایلك أو أراضي الحكومة بما فیها أراضي العزل-
.أراضي الوقف-

طینة باستثناء عنابة وضواحیها بید القبائل حتى عام كانت هذه األراضي في إقلیم قسن
صدر مرسوم ینص بتكلیف 1843وفي عام . 3وهي بدایة فترة حكم الماریشال بیجو1841

.4مصلحة األمالك باالستیالء على أمالك البایلك وأمالك الحبوس
إن أمالك البایلك كانت تتألف من األراضي المصادرة وكذلك من األراضي التي 

1. Arrêté de 3 septembre, 17 janvier 1845
2. Louis de Beaudicour : La guerre et le gouvernement de l’Algérie, Op. Cit., p.446
3. André Nouschi : Enquête, Op. Cit., p.174
4. Mercier : Histoire de Constantine, Op. Cit., p.505
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7یسمى أراضي العزل، قدرت بـ كها البایات أو أسرهم، ونوع ثالث من أراضي البایلك یمل

.؛ التي طبق علیها النظام المدني1مالیین هكتار

أراضي العرش. ب
هذه األراضي كانت مشاعة بین أفراد القبیلة غیر قابلة للتصرف فیها بأي شكل من 

لشیخ القبیلة حق االنتزاع من أصحابها إال ؛ أي ال یحق 2األشكال؛ كالبیع والهبة وغیر ذلك
في حالة تخلي األسرة أو هجرتها أو انقراض الذكور من أعضائها، وفي هذه الحالة یعاد 

.3توزیع حصة األرض على أبناء نفس العائلة
إن اإلقلیم المستغل من القبیلة الذي یرتكز على أرض العرش یمتاز بسعته 

.4ذا النوع من األراضي معظم أراضي قبائل الجزائروتخصیص مساحة للرعي، ویدخل في ه
).حق القبیلة على إقلیمها(إن إقلیم القبیلة محدود ومقسم فقط بین أبنائها 

.هذه األراضي بها ملكیات تابعة للعائالت الكبرى وال تتحول إلى ملكیة جماعیة. 1
.جماعیةالغابات واألراضي المتروكة لالستراحة والرعي هي في حالة ملكیة. 2
ِاألراضي المزروعة من قبل الفرقة أو العائلة التابعة للقبیلة هي ملكیة خاصة حتى . 3

. الحصاد
ِهذه الملكیة معترف بها للقبیلة عن طریق القدم، كما تعترف بها السلطة البایلكیة، وكذلك 

.5تعترف بها القبائل المجاورة

مميزات أراضي العرش. ج
:)الشیوع والشفعةقانون (عدم االنقسام * 

الجدیر بالمالحظة أن النمط العام للملیكة العامة للقبیلة یتصف بصفة هامة بحالة 
.ِبین نفس العائلة أو بین الفرق المشكلة للقبیلةسواء؛(l’indivision)سام االنقعدم 

209، 202المرجع السابق، ص ص: العید مسعود. 1

205المرجع السابق، ص.2
3. Nouschi : Op. Cit., p.96
4. Ibid.
5. Eugène Daumas : Mœurs et coutumes de l’Algérie, Op. Cit., p.34
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إن نمط ملكیة القبیلة هذا یجعل أعضاء القبیلة یشعرون بأنهم مرتبطون ببعضهم 
ریق قطعة األرض التي تشكل المشترك المادي؛ یمارسون نشاطهم داخلها من البعض عن ط

.1)حق القبیلة على إقلیمها(كل ذلك یتم ضمن إطار محدود . تربیة المواشي والزراعة
ًنطالقا من هذا ال تظهر الملكیة الفردیة داخل الملكیة القبلیة؛ أي أن أي فرد ال ا

هذا من جهة، ومن جهة أخرى في ما . الشیوعیستطیع بیع األرض ألنها خاضعة لقانون
فعندما ترید إحدى العائالت بیع حقها یدخل في هذا . یخص األفضلیة في بیع األرض

ُالمیدان ما یعرف بحق الشفعة التي هي آلیة في الفقه اإلسالمي المالكي تنص على استمرار 
لقوانین الفرنسیة؛ إذ یمنع وقانون الشفعة یتناقض مع ا. القبیلة، وتعمل على إبعاد كل غریب

.التداول لألرض خارج القبیلة
ًكان المجتمع الجزائري قائما على التنظیم القبلي الذي یستند إلى الملكیة الجماعیة غیر 

وكان بیجو یدرك أن هذا المجتمع . القابلة للتقسیم والتي تشكل وحدة سیاسیة لحمایة القبیلة
لتوسیع االستیطان والدمج في األقالیم الجدیدة للنفاذ ًالقبلي یمثل عائقا في مواجهة سلطته

داخل القبیلة لتأسیس الملكیة الفردیة؛ فكان یرى ضرورة اإلسراع في سحق هذا النسیج الذي 
:وللوصول إلى هذا الهدف ركز على قضیتین أساسیتین. ًظل صامدا

.إضعاف رؤساء األرستقراطیة التقلیدیة.أ
.تفكیك القبیلة.ب

ول من وضع هذه الفكرة موضع التطبیق أثناء مقاومة األمیر عبد القادر یعتبر بیجو أ
وتنظیم الكنفدرالیات؛ وهي التركیز على الملكیة العقاریة الجماعیة المتعلقة بأراضي العرش 

.2من أجل السیطرة على القبیلة
ًفعمل بیجو، كما ذكرنا سابقا، على تحطیم النظام القدیم؛ حیث قسم الكنفدرالیات 

ٕقبلیة إلى قیادات متوسطة وغیر متحدة في قبائلها، وقام بتفكیك القبیلة األم وابعاد القبائل ال
التي تربطها بها صلة الدم والحلف، ومنح هذه القیادات إلى األعیان الذین كان یرتكز علیهم 
النظام القدیم، كما قام بتغییر نوعیة األعیان على مستوى األشخاص، وسن تشریعات مركزیة 

، 1960-1930الرأسمالیة في الجزائر ن التخلف في الجزائر، محاولة لدراسة دور التنمیةّتكو: بن اشنهو عبد اللطیف. 1
28، ص1979الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

2. Lacheraf (Mostafa) : L’Algérie, nation et société, éd. Maspero, Paris, 1975, p.92
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قالة والتعیین عند سلطة هؤالء الرؤساء، وأطر هذه القیادات بقیادة عسكریة لمراقبتها؛ وهي لإل
وبذلك وصل إلى تنظیم جدید یلغي هؤالء الوسطاء رؤساء القبیلة، ویجعل . المكاتب العربیة

.منهم مجرد موظفین تابعین للسلطة المركزیة تحت وصایة المكاتب العربیة
هذا النظام إلى فتح الباب أمام المعمرین، وتأسیس الملكیة كان بیجو یهدف من خالل

الفردیة بعد إضعاف وتفكیك القبیلة وتجریدها من السالح، إال أن المشكل الذي واجهه بعد 
وهنا طرح بیجو طرق . تنظیم الكنفدرالیات أنه ال یوجد داخل القبیلة مفهوم الملكیة الخاصة

ها في الجزائر للحصول على األرض من أصحابها االستعمار التي یجب تجنبها أو اتباع
وهنا یتعرض بیجو إلى الصعوبات . التقلیدیین وتكوین الملكیة الفردیة داخل أراضي العرش

إنه في حقیقة األمر، وفي : "التي تواجه االستعمار في هذه المسألة الخطیرة؛ حیث یقول
. مور وكأن العرب غیر موجودینٕواننا نناقش األ... أغلب األحیان تجاهلنا الجانب األهلي

لنقل بصراحة أن هذا الحماس لالستعمار لیس في محله، ولم نفكر في الشعب العربي 
.1"والصعوبات التي نواجهها بسبب تقالیده القتالیة

ثالث سیاسات لالستعمار وللحصول على أراضي العرش یطرح الماریشال بیجو 
.لتقلیدیینوكیفیة الحصول على أرض العرش من أصحابها ا

:سیاسة الترحیل التدریجي واإلبادة* 
لقد ندد . ًكان یرفض الترحیل التدریجي الذي كان یراه خطیرا من حیث نتائجه

؛ والتي مفادها أن االستعمار "بقعة الزیت الشهیرة، حلم رجال ذوي اعتبار كبیر: "بصراحة بـ
أین یذهب هؤالء العرب الذین . 2مثل بقعة الزیت یجب أن تمتد بتأني دافعة العرب أمامها"

تدفعهم بقعة زیتكم؟ إن لم یكن إلى العشائر المجاورة؟ نعم، سینقلون إلیهم عداءهم الشدید 
تجاهنا، وسیعملون على اقتسام همومهم معهم، وسیفهمونهم أن نفس المصیر في انتظارهم 

ًآجال أم عاجال السالح؟ لنقل ذلك من ال یقبل على حمل . سیرون الطرد العام أو التدریجي. ً
االستحالة المادیة . 3"دون إطالة، إنها الحرب المستمرة إلى غایة إبادة األهالي أو الغزاة

فكیف : "والسیاسیة للترحیل الجماعي تبدو جلیة، فلم نهزم العرب إال بتكبد المشاق الكبیرة

1. Bugeaud : Quelques considérations de notre l’établissement sur trois questions
fondamentales en Algérie, p.65
2. Ibid., p.78
3. Ibid.
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واحتواؤهم فیها ترحیل العرب دفعة واحدة إلى القفار " "یمكننا إجبارهم على مغادرة البالد؟
أما الحل السریع اآلخر؛ أي اإلبادة الكلیة؛ فإن بیجو لم . 1"عمل أكثر استحالة من األولى

.2"نتكلم عن اإلبادة فهي ضد تقالیدنا: "یكن یقبل به، وقد أبدى المالحظة التالیة
:مشاركة األهالي في االستعمار* 

العرب لألرض واستعمار استعمار . ًنرید أن نستقر جنبا إلى جنب": یقول بیجو
؛ ألن هناك أهمیة سیاسیة استعماریة إلدخال العرب في استعمار األرض "األوروبیین لها

.3ٕواشراكهم في جمیع ضمانات ومزایا مجتمعنا
كانت هذه األفكار التي صدرت عن بیجو مرة أو مرتین، بل طوال مراسالته الرسمیة 

یجب علینا أن نعمل باألفعال على سیاسة جیدة "مع الوزیر أو مع شخصیات أخرى، 
التخفیف من الحساسیة والمخاوف التي یسببها بشكل طبیعي احتاللنا، یجب التخفیف من 

.4"عدم رضا العرب؛ وذلك باستفادتهم من مزایا حالتنا االجتماعیة والفالحیة المتقدمة
ستعمار جزء من المبالغ المالیة التي تم التصویت علیها في المیزانیة من أجل االو

یستغل لبناء قرى للعرب، أو على األقل مساعدتهم في هذه البناءات، وكذا تنفیذ أعمال ذات 
... والمسالكسنضع في الخط األول سقي الحقول والبساتین، والجسور والطرق. منفعة عامة

.إلخ
ًبهذه النظرة فإن بیجو أكد بصفة خاصة على تثبیت العرب باستعمال، خصوصا في 

لتي مسها االستعمار األوروبي؛ حیث یمكن تجریدهم من بعض أراضیهم یؤدي إلى المناطق ا
ًفالعشائر التي تتحرك غالبا تصبح : "المزایا التكتیكیة للتثبیت جلیة. عدم االستقرار باستمراریة

مستقرة وتحت رحمة قواتنا على األقل في أمالكها، ثم أنه بإمكاننا أن نتوقع فقدانها مع مرور 
اداتها الترحالیة التي ال تخدم النظام بصفة خاصة، فیجب تحویلهم إلى مالكین الزمن لع

ًإلعطائهم طعما للحیاة المستقرة والزراعات المعتنى بها، كما یجب مساعدتهم على البناء 
بالخشب والحدید مما یربطهم باألرض، ویعطیهم فیها مصالح دائمة وثابتة تجعلهم أقل 

1. Bugeaud : Quelques considérations de notre l’établissement sur trois questions
fondamentales en Algérie, Op. Cit., p.78
2. Circulaire du 5 décembre 1845
3. ACC  2EE1 : 14 mars 1844
4. Bugeaud : Quelques considérations de notre établissement sur trois questions
fondamentales en Algérie, Op. Cit., p.78
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.1"ًاستعدادا لالنتفاضات
بالنسبة للعشائر المنتصبة على أراضیها فیجب أن : جراءات تتمحور على مستویینإ

، أما بالنسبة لألهالي الذین سلبت 3ومساعدات لدفعهم إلى البناء2تعطى لها عقود الملكیة
منهم أراضیهم، فإن بیجو لرغبته الشدیدة في االستعمار وتثبیت العرب، ذهب إلى حد تثبیتهم 

وفي حالة عدم كفایتها على أراضي المالك الكبار من أوروبیین . نفسهاعلى أراضي الدولة 
وأهالي ینبغي حسبه توزیع األراضي على العائالت مع عقودها في انتظار العقود النهائیة 

لكن سیاسة االستعمار وتثبیت العرب التي تتطلب . 4عندما تبنى بمساعدتنا مساكن بالحجر
ن أراضي الدولة؛ فالمسألة المطروحة هي أنه لم یكن له مصاریف وربما تؤدي إلى التنازل ع

فإن . الدعم الضروري من الحكومة، كما أن مشاریعه لالستعمار أثارت معارضة قویة
المشاریع التي قدمها بهدف االستعمار العربي كانت لها كل الحظوظ كي ال تعرف التطبیق 

.الفعلي
مشروع بیجو االستعماري سوف إن سیاسة التضییق على األهالي التي تنطلق في 

تتحكم في السیاسة العقاریة لالستعمار سواء في عهد الجمهوریة الثانیة أو اإلمبراطوریة 
سیاسة مشاركة األهالي في االستعمار؛ وهي ما ، وبعدها تطرح1860حتى سنة الثانیة 

.یطلق علیه بالمملكة العربیة
:سیاسیة التضییق على األهالي* 

ة ال نستطیع وال نرید ترحیل األهالي وال إبادتهم، ولكن من جهة أخرى بما أننا من جه
فقد كان یفكر في تطبیق سیاسة تمتاز بالمرونة والتي یمكن أن . نقرر تأسیس مستعمرات

یا جنرال، أظن أني قد قلت لكم عدة مرات أن اعتقادي السیاسي لیس . "تتماشى مع الواقع
ٕار، ولیس تجریدهم وطردهم إلى أرض أخرى وانما ٕترحالهم، وانما إشراكهم في االستعم

. 5"ًالتضییق علیهم في اإلقلیم الذي یملكونه عندما یكون هذا اإلقلیم كبیرا لعدد سكان القبیلة

1. Bugeaud au général de Rué :
– ACCA  2EE12 : 4 mars 1846
– Circulaire du 19 février 1845
Bugeaud : ACCA  2EE9, 17 avril 1843, p.164
2. Bugeaud au général de Rué : ACCA  2EE12, 4 mars 1846, p.14
3. Bugeaud : ACCA  2EE6, 3 septembre 1845, p.292
4. Bugeaud au ministre de la guerre : ACCA  2EE6, 3 septembre 1846, p.292
5. Circulaire du 19 janvier 1847
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هذه العبارات؛ إشراك في االستعمار، والتضییق علیهم في اإلقلیم الذي یملكونه، حسب بیجو، 
.1دس األراضي لكل عشیرةالتضییقات یمكن أن تتراوح بین الثلث إلى س

إجراءات هامة في المیدان العقاري؛ 1846و1841لقد شهدت الفترة الواقعة بین 
فهذه المراسیم كانت . التي تمس أراضي العرش1846- 1844وخاصة بعد صدور مراسیم 

ترمي إلى هدف أساسي یتمثل في زیادة مساحة األراضي لفائدة االستعمار على حساب 
یة للقبیلة، وقد جاءت هذه المراسیم لتضفي صفة الشرعیة على االغتصاب؛ الملكیة الجماع

ًفأثارت قضیة إبراز عقود الملكیة وقضیة األراضي غیر المزروعة بدعوى أن عددا كبیرا من  ً
أراضي العرش هي من أراضي الدولة، بید أن القبائل لم یكن لدیها عقود تثبت بها الملكیة، 

كن تزرع إما مخصصة ألراضي الرعي أو متروكة للراحة لمدة كما أن األراضي التي لم ت
.سنتین أو أكثر حسب النظام التقلیدي الذي كان یتبعه الفالحون

كانت قد أثارت قلق السكان الشدید سواء بالنسبة للقبائل 1846- 1844إن مراسیم 
ًعا من التي لم تكن تملك عقد ملكیة؛ وهي كل قبائل أراضي العرب والتي كانت تترك قط

أراضیها للراحة لمدة معینة، أو بالنسبة للقبائل التي تكرس حیاتها على الخصوص لتربیة 
" الدومین"ًالمواشي طالما أن أراضي الرعي أصبحت طبقا للمراسیم آنفة الذكر من أراضي 

(domaine)2.
ویتضح مما سبق أن األراضي لم ینتقل منها إلى حیازة المعمرین إال جزء من أراضي 

لعزل في منطقة الساحل، أما البنایات فقد انتقل منها جزء كبیر مما أدى إلى تقسیم المدینة ا
.إلى حیین

الضرائب. 2
وكما فعل بیجو في تنظیم األهالي عمد على اإلبقاء على التنظیم المالي لألمیر عبد 

ع القادر بدل نظام الحاج أحمد باي، إال أنه بقي یسیر عل نفس الخط ومبادئ مشرو
ها من جبایة الضریبة من الماریشال فالي؛ حیث كانت الجزائر االستعماریة تستمد موارد

.األهالي

1. Bugeaud : Quelques considérations de notre établissement sur trois questions
fondamentales en Algérie, Op. Cit., p.76
2. Nouschi : Op. Cit., pp. 176, 177
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والمشكل االستعماري متالحم مع المشكل المالي، وحكم الجماعات األهلیة بأقل 
الرجال والنفقات أصبح ضرورة، وحكومة على الطریقة الفرنسیة تمثل خسائر فادحة، كما 

األمر هنا ال یتعلق بنظام مقنن لجبایة الضریبة وال باستیراد نظام المحاسبة ًأشرنا سابقا؛ ألن
.الفرنسیة، بل االعتماد على األشكال المتعارف علیها

لقد كنت أقول ومازلت إن الشروع في تنظیم الضرائب العربیة ": ًوصرح بیجو قائال
.1"ر مناسبحسب األفكار ومبادئ المحاسبة المطبقة على الجبایة الفرنسیة غی

ًهي من الصعب جدا تشبیه الضریبة العربیة "ًوالخالصة التي تفرض نفسها طبیعیا 
. 3"للعرف فیما یخص الضرائب وتحدیدها وتحصیلها"، ویجب االمتثال 2"بالضریبة الفرنسیة

وبذلك استمر یرتكز على نفس أسس حكم البایلك وهي المركزیة والمخزن واألعیان، 
ي تغییر على أنواع الضریبة التي كان یجرى بها في العهد البایلكي، وال وبالتالي لم یحدث أ

أي تعدیل على الجهاز الذي كان یتولى تحدید وتحصیل الضریبة؛ أي اإلبقاء على هرمیة 
سلطة األمیر التي كانت تتولى جبایة الضریبة المقتبسة من نظام البایلك، واختیارهم من 

ًى امتیازاتها وتولیتها التقلیدیة خالفا لألمیر عبد القادر، األسر التقلیدیة مع المحافظة عل
ٕوادخال بعض التعدیالت على مصادر الدخل ونسبة الضرائب حتى تتماشى مع المشروع 

.ٕاالستعماري لمجابهة مقاومة األمیر واجهاض بناء دولته
.ایلكيوینطلق التحلیل هنا من مؤسسة البایلك المالیة قبل االحتالل؛ أي في العهد الب

ما هي أنواع الضرائب؟. ًأوال
ما هو الجهاز الذي یتولى تحدید وتحصیل الضریبة؟. ًثانیا

إذن، ما هي االقتباسات والتعدیالت التي أدخلها األمیر عبد القادر على أنواع 
الضریبة وجهازها حتى یستجیب مع مشروع بناء دولته؟

شال بیجو على نظام األمیر؟ وكیف ما هي االقتباسات والتعدیالت التي أدخلها الماری
أدمجت هذه المؤسسة في المشروع االستعماري إلجهاض دولة األمیر؟

1. HI Deville : Le maréchal Bugeaud, T. III, p.136
2. Bugeaud au ministre de la guerre : 15 octobre 1846
3. Bugeaud à Bedeau : ACCA  2EE16, 21 juin 1842, pp.159, 160
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اختيار نظام الضرائب. أ
:تبني األمیر عبد القادر والماریشال بیجو للتنظیمات المالیة العثمانیة* 

لقد كانت الضرائب في العهد البایلكي تفرض على األراضي والمواشي في المقام
.العشور، والحكر، والغرامة، والالزمة: وتنقسم إلى أربعة أقسام. األول

إن النظام الضرائبي العثماني بصفة عامة لم یكن یعطي مصداقیة للحكم التركي في 
ًأذهان األهالي؛ لذا فضل األمیر عبد القادر الرجوع إلى نظام أكثر تماشیا مع النظام 

الزمة، وجعل العشور؛ أي عشر المحصول من فألغى ضریبتي الغرامة وال. اإلسالمي
.1الحبوب، والزكاة ضریبة تتغیر على المواشي

ولما تولى بیجو الحكم أبقى على النظام المالي لألمیر، إال أنه أعاد تنظیم اإلدارة 
وقد ظل شیوخ القبائل والخلفوات . 2وأصبح من یتولى شؤون الضرائب موظف فرنسي

عهد األمیر عبد القادر مباشرة استخالص الضرائب، إال أن واألغوات والقیاد یتولون في
بیجو أنشأ أجهزة تراقب هؤالء الرؤساء وهي المكاتب العربیة التي أصبحت تشرف وتراقب 

.3عملیة جمع الضرائب
وكما فعل في تنظیم األهالي، قرر اإلبقاء على أنواع الضرائب التي كانت سائدة في 

إن أهم الشروط . عشائر التي أصبحت تحت سیطرة الفرنسیینعهد األمیر عبد القادر في ال
التي حددها بیجو بعد تنصیب الخلفوات واألغوات والقیاد والشیوخ أن یتعهدوا بجمع الضریبة 

.4ودفع نفس الضریبة التي كانت تدفع لألمیر
فالعشور بالنسبة للحبوب، والزكاة فیما یخص المواشي التي كانت تستخلص من 

:جمال واألبقار كما كانت العادة في عهد األمیر؛ حیث حددتالخیول وال
من الغنم،100عن كل رأس واحد 

من البقر،40رأس واحد عن كل 
من اإلبل،40رأس واحد عن كل 

1. Ch. André Julien : Histoire de l’Algérie contemporaine, 1827-1871, 2ème édition, Paris,
PUF, 1979, p.184
2. Mercier : Histoire de Constantine, Op. Cit., pp.470, 490
3. Bugeaud à Carette d’après Emerit : Le Sen en Algérie, p.143
4. Bugeaud à Baragey d’Hillieso : ACCA  2EE8, 12 mai 1841, p.108
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.1ًویتم الدفع عینا، والمكتب العربي یحدد الثمن
طعة هذه اإلجراءات شملت األراضي التي كان یسیطر علیها األمیر عبد القادر بمقا

الغرب والوسط، أما بالنسبة لمقاطعة قسنطینة فعندما انتقلت من أیدي الحاج أحمد باي عهد 
اإلبقاء على النظام المالي البایلكي؛ فاستمر الماریشال بیجو في اتباع ما الماریشال فالي في 

ًكان موجودا، وقرر أن یأخذ حكرا ثابتا على أساس  ً .2فرنك واتباعه في كل الجزائر20ً
ًإلى جانب الضریبتین األساسیتین الكبیرتین؛ الحكر والعشور أبقى أیضا على ضریبة ف

فاألولى، . الالزمة التي كانت تفرض على المناطق النائیة كسكان الصحراء، وجبال القبائل
.ًوحسب التقلید، كانت تدفع على مشتریاتها التي تتسوق بها في التل ضریبة تدفع نقدا

، 3فرنك لكل خروف25ًفرنك سنویا لكل رأس من اإلبل و50وقد كانت تقدر بـ 
1848وكذلك بالنسبة لقبائل جرجرة التي ظلت مثل السابق تدفع الالزمة، وقدرت في سنة 

فرنك، وبني عیدل 105,34فرنك، وبالنسبة لقبیلة مجانة 45,84بالنسبة لقبیلة بني العباس 
.4فرنك43,33

الضرائب على األراضي والمواشي أقرب إلى ًوهكذا تبنى بیجو نظاما فیما یخص
النظام البایلكي منه إلى نظام األمیر عبد القادر؛ الذي یأخذ من عشائر الصحراء العشور 

.5والزكاة بصفة مباشرة
ًوكانت ضریبتا العشور والزكاة تدفع عینا ما عدا الحكر الذي یدفع نقدا، ولكن بیجو  ً

إلى ضرائب بالعملة، لكن التقلید العام وندرة العملة كان یرید تحویل هذه الضرائب العینیة
.لدى األهالي وقفت أمامه

ً؛ والتي تنظم رسمیا النظام الضریبي؛ نص فیها 1845جانفي 17وهكذا جاءت أمریة 
الضریبة التي یدفعها العرب رغم تحدیدها بالعملة یمكننا، وهذا بترخیص من الحاكم "على أن 

فقد بقي العشور تحت حكم بیجو ضریبة عینیة، ویرى بعض المزایا ".ًالعام، تحصیلها عینیا
، وبما أننا ننقل العشور إلى نحتاج إلى حبوب لمؤسساتنا الداخلیة: "لإلبقاء على هذا التقلید

1. St Jean d’Angely « Renaud de » : Op. Cit., p.15, 24
2. Bugeaud à Négrier : ACCA  2EE13, 6 août 1843, p.153

238المرجع السابق، ص: صالح فركوس. 3

300نفس المصدر، ص. 4
5. Circulaire du 6 août 1845
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.1"مخازننا فإن هذا یعفینا من مصاریف نقل معتبرة
بالعملة، ألن وعلى العكس من هذا، فإن بیجو اهتم بتحویل الزكاة العینیة إلى زكاة

العرف بالنسبة للزكاة العینیة لم یكن له نفس قوة العشور، ذلك أن أكبر المفسرین حسب 
، وأصبح هذا اإلجراء المتخذ 2الشریعة اإلسالمیة یسرحون صراحة بتحویل الزكاة إلى عملة

تمر ًبالنسبة للزكاة مطبقا بشكل واسع، إال أن هذا لم یدفعه إلى توسیع هذا إلى العشور فاس
فیما بعد یمكننا أن نعمم هذا إلى العشور، لكن أعتقد أن في الوقت الحالي "ًدفعه عینا، 

.3"اإلبقاء على الحال كما هو
هذه الضرائب الرسمیة كانت تفرض على القبیلة أنواع من العوائد ملزمة إلى جانب 

:بها
:ضریبة المعونة. 1

لة ملزمة بها وموظفي رؤساء استحدث األمیر ضریبة تدعى بالمعونة أصبحت القبی
وكانت القبائل تدفعها حسب . األهالي، وهذا لتغطیة تكالیف الحرب الكبیرة ضد الفرنسیین

ریـال 250000) التیطري والشلف(ًاألقالیم ممثال نواحي المدیة، وملیانة، وجهات الشرق 
هاشم الشراقة ریـال بوجو، 20000ریـال بوجو، هاشم الغرابة 150000بوجو، قبیلة فلیتة 

.4ریـال بوجو20000
:ضریبة حق البرنوس. 2

إن الخلیفة . حافظ األمیر على المصدر الضریبي باإلضافة إلى إلزامیة دفع المعونة
واآلغا والقاید والشیخ وهم رؤساء القبیلة یعینون من طرف األمیر لمدة سنة ومجبرون على 

ًال به في دولة األمیر فإن بیجو نهج عكس ًخالفا لما كان معمو. دفع قفطانهم ودفع المعونة
ذلك، فقد ألغى ما یسمى بضریبة المعونة وحق البرنوس وهذا لجلب القبائل؛ حیث یرى أنه 
ًمن غیر الالئق أخذ هذه المعونة؛ وبخاصة أنها كانت ثقیلة جدا على العشائر، وأدت إلى 

.جمیع المستویات، كما ألغى حق البرنوس وهذا على 5إبعادها عن مقاومة األمیر

1. Bugeaud au ministre de la guerre : ACCA  2EE4, 24 août 1843, p.229
2. Ch. Richard : Du gouvernement arabe et de l’institution qui l’exerce, Op. Cit., p.47, 48
3. Bugeaud au ministre de la guerre : ACCA  2EE4, 24 août 1843, p.229

53المصدر السابق، ص: أنظر سعیدوني. 4
5. Bugeaud : Exposé de l’état actuel, Op. Cit., p.98
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إن الخلیفة واآلغا والقاید رؤساء القبیلة الذین كانوا یدیرون تلك المقاطعات یشكلون 
ًسلما إداریا موحدا؛ حیث كانت األوامر تتدرج من الخلفوات إلى اآلغوات ومنهم إلى القیاد  ً ً

ًوأخیرا الشیوخ محافظا األمیر عبد القادر على هرمیة السلطة البایلكیة ً.
:یبة الحق في األسواق األسبوعیة وحق السخرةضر. 3

كما أن األمیر وبیجو أبقیا على الحق في األسواق األسبوعیة التي كان یجمعها 
القیاد، وكذلك على الحق في السخرة التي أطلق علیها األمیر التویزة، وهي حرث وزرع 

.1وحصاد أراضي الدولة بالمجان
):الخطیة(الغرامة . 4

میر وبیجو على مصدر معتاد في العهد البایلكي؛ وهي ضریبة حافظ كل من األ
ًبالنسبة لألمیر كانت تدفع نقدا وعینا على القبائل . الغرامة التي كانت تفرض على القبیلة ً

ًالتي تقف في وجهه؛ مثال أن الغرامات التي فرضت على قبائل السبخة بمنطقة الشلف 
.2انحص100بندقیة و100دورو و500األسفل بلغت 

ولقد كانت هذه الضرائب هائلة، نذكر منها على سبیل المثال ال الحصر أن السلطات 
غرامة حربیة على قبائل زردازة تقدر بحوالي ملیون فرنك، 1843الفرنسیة فرضت في عام 

. 3كما فرضت في نفس السنة غرامة حربیة على قبائل الدوغ والحنانشة قدرت بملیوني فرنك
التي كان یصدرها المخزن فقد أبقى علیها كل من األمیر ) الخطیة(بات أما بالنسبة للعقو

فالشیوخ لم یكن . ، واإلعدام)الخطیة(، والغرامة )الضرب بالعصا(الجلد : وبیجو؛ وهي ثالثة
فرنك، 50لهم صالحیات تحدید الغرامة، وأما القیاد فلهم أن یصدروا غرامات قد تصل إلى 

.4فرنك100والخلیفة یمكن أن یفرض غرامة
:ضریبة عزل البایلك. 5

كان استغالل أراضي البایلك یتم من طرف األهالي، على أن یدفع مقابل هذا 
االستغالل الحكر والعشور، فاستغل كل من األمیر وبیجو هذا المصدر الذي اعتمد علیه 

1. Circulaire du 15 novembre 1844
2. La conte V et autre l’Algérie passé et présent : Editions sociales, 1960, p.274
3. Nouschi : Enquête, Op. Cit., pp.173, 180
4. Bugeaud : Exposé de l’état actuel, Op. Cit., p.190
     St. Jean, Op. Cit., p.19
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.1البایلك، فأصبحت هذه األراضي تحرث وتزرع مقابل أجور یتم دفعها للمزارعین
َّبالنسبة لبیجو، فقد أبقى على ما سنه الماریشال فالي الذي اتخذ قرارا حول بموجبه أما  ً

أراضي البایلك إلى فرع من الموارد العامة، وأبقى على وظیفة قائد عزل البایلك الذي كان 
ًمكلفا بإدارة ممتلكات البایلك، ویدفع المداخیل المخصصة من هذه الممتلكات للخزینة 

، وأبقى كل من 2فرنك20ظ على ضریبة الحكر التي حددت في عهده بـ الفرنسیة، وحاف
بیجو واألمیر على حق السخرة؛ حیث أن القبائل تقوم بحرث وزرع وحصاد أراضي البایلك 

.3بالمجان
:عامل التركات الحرة. 6

كما اعتمد على مصدر آخر كان یعتمد علیه البایلك هو موظف التركات الحرة؛ الذي 
تركات األشخاص الذین لم یتركوا ورثة، وكان على موظفي التركات الحرة دفن یقوم بجمع 

الموتى وتوزیع الصدقات على المعوزین والفقراء، وتلحق التركات المستخلصة من المصدر 
أبقى األمیر على هذا المصدر الذي یقوم بنفس المهام التي كان یقوم بها . بأمالك الدولة

.4هذا المصدر ببیت المالالبیت المالجي ویلحق مردود 
:رسوم األسواق والحقوق الجمركیة. 7

إن المصدر األول هو األرض، وفي المقام الثاني تأتي الرسوم على األسواق والحقوق 
.الجمركیة التي تعتبر من المداخیل الرسمیة التي یعتمد علیها النظام البایلكي

ة الخارجیة كانت بید أجنبیة؛ ففي وفي هذا الصدد یذكر أبو القاسم سعد اهللا أن التجار
ًإقلیم الشرق مثال كانت بعض الشركات الفرنسیة تتمتع بامتیازات كثیرة منها تصدیر الحبوب 

فبكري وبوشناق اللذین حصال على . ًوالقمح والجلود، وقد شاركهم في هذا أیضا الیهود
طران على التجارة تصدیر الحبوب منذ القرن التاسع عشر، وأصبحت دار بوشناق وبكري تسی

.الخارجیة
وكان الباشا یشتري اإلنتاج من الفالحین بأبخس األثمان ویبیعه للیهود الذین یعیدون 
بیعه بأثمان مرتفعة في مرسیلیا؛ كذلك بالنسبة للتجارة الداخلیة فقد كانت بید الجزائریین إلى 

53، ص1916، دار النفائس، بیروت، )1883-1807(األمیر عبد القادر الجزائري : بسام العسلي. 1
2. Bugeaud à Négrier : 10 septembre 1841, ACCA  2EE13, pp.8, 9, 10
3. Bugeaud : Exposé de l’état actuel, Op. Cit., p.98

256المصدر السابق، ص:سعیدوني. 4
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.1اشاًبدایة القرن التاسع عشر حیث أصبحت هي أیضا بید الیهود بإذن الب
لقد أبقى األمیر على المداخیل التي كانت معتادة في العهد العثماني واحتكارها مثل 
العثمانیین؛ أي احتكار تصدیر المواد األولیة، ومنع أي تصدیر أیة بضاعة أو إنتاج بدون 
رخصة منه، كذلك منع الفالحین وأصحاب األرض ومربي الماشیة من بیع إنتاجهم مباشرة 

فكان یشتري المحاصیل الزراعیة . جانب، أو تسویقه إلى المراكز الفرنسیةإلى التجار األ
والمواشي وكالء األمیر بأثمان منخفضة ویعاد بیعها بأضعاف األثمان؛ حیث أن قنطار 

فرنك، كما 40إلى 36فرنك ویعاد بیعه إلى األجانب بـ 16القمح كان یشتریه الوكالء بـ 
.2واء في المدن أو في األسواق األسبوعیةكان یستخلص قیاده حق األسواق س

واستغل بیجو نفس الدخل لمختلف الرسوم لألسواق التي كانت في العهد العثماني؛ 
فأبقى بالنسبة للمدن على قاید الباب الذي كان یتكفل بتحصیل المكوس على مختلف السلع 

1845ن سنة ولقد قدم لنا فیلیكس أنطوا. %5والبضائع التي تدخل المدن، وحددت بـ 

التي تدخل أسواق كل من قسنطینة وعنابة وسطیف، إحصائیات على أهم السلع والبضائع 
.وكذا العرب المترددون علیها

:3الجدول

قمح الـمدينة
)هكل(

شعري 
)هكل(

أغنام 
)رأس(

صوف 
)كغ(

قماشجلود بقر
العرب 

املترددون
40139311932428449891122084195577495899قسنطينة

92754260691218113800096623770176575عنابة
205649227860129401460314603118590سطيف

كما أبقى على حق األسواق األسبوعیة التي كان یجمعها القیاد في العهد السابق، 
:1859وأهم هذه األسواق حسب تقریر المجلس العام لمقاطعة قسنطینة لعام 

ًقسنطینة مهما في ما یتعلق بالحبوب والصوف، وأقل أهمیة في یعتبر سوق مدینة

محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث، بدایة االحتالل، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، : أبو القاسم سعد اهللا. 1
159، 157، 156، ص ص1982

255، 254صالمصدر السابق، ص: سعیدوني. 2
3. Felix (A) : Constantine centre économique, Marché de grain et tissus camilles et
fourrure, Toulouse, France, p.55
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.1ًویجتمع یومیا. المواشي، والزیت، والزبدة، والصابون
:كما كانت تجتمع أسواق أسبوعیة في الریف، وأهمها

ًكم جنوب قسنطینة؛ وهو سوق معتبر جدا16سوق السبت بالخروب على بعد  فال . ٌ
ویرتاده جزارو باتنة وسطیف، ویشتري منه تجار البقر یتمون جزارو قسنطینة إال منه، 

.ًالقطعان التي یبیعونها غرب المنطقة وصوال إلى الجزائر العاصمة
12000في شهر ماي المنصرم قیمنا أعداد المواشي الداخلة إلى السوق؛ فكانت 

.بغل130حصان، و70عجل، و1500خروف، و
جزارة ولالستعمال الفالحي، والصوف، والزبدة، الماشیة الموجهة لل: والسلع المعروضة هي

والقطران، والزرابي واألقمشة اآلتیة من الجنوب، واألنسجة الخاصة بالخیام، والتلیس، 
.إلخ، أما الحبوب فشبه منعدمة... والتمور

كم من مدینة قسنطینة، 28، على  بعد ]زیغود یوسف[سوق اإلثنین في السمندو 
ًال یحتویان تقریبا . كم شمال المدینة14على بعد ] دیدوش مراد[وسوق الثالثاء في بیزو 

ُعلى المواشي والحبوب، ولكنهما مهمان على الصعید اإلداري حیث تتداول فیه األخبار 
.ُوتعقد فیه الصفقات

ٌمهم جدا؛ حیث یرتاده جزء كبیر من سكان منطقة القبائل . سوق األحد في سطیف ٌ ً
الماشیة، والبهائم الموجهة للعمل وللركوب، والحبوب، والزیت، وتوجد به . للتزود باللحوم

.والزبدة، والفواكه الجافة، والصابون، واألقمشة المحلیة
ویذهب إلیه سكان منطقة القبائل . ًویجتمع یومیا بالقرب من المدینة. سوق بجایة

ًلیعرضوا فیه كمیات كبیرة من الزیت، والصابون، والفواكه الجافة، وقلیال ٍ من الصوف، وال ٍ
ًتوجد به ماشیة تقریبا ٌكما یجتمع سوق آخر كل خمیس على أبواب المدینة یعرض فیه . ٌ

.القمح، والشعیر، والفول، واللحوم، والدجاج والجوز
ُ؛ وهو یومي تباع فیه المواشي والحبوب الموجهة )ًسكیكدة حالیا(سوق فیلیبفیل  ٌ

.لالستهالك
الماشیة، والحبوب في فصل الخریف، والزیوت، سوق الجمعة بالحروش؛ وتباع فیه

1. Conseil général de la province de Constantine, Session ordinaire de 1859, Rapport du
préfet, Administration des populations indigènes, Marchés, p.203
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.والصابون
ً؛ الذي كان مقصودا جدا قبل إنشاء سوق األحد في ]عزابة[سوق األربعاء في جیماب  ً

وتباع فیه نفس السلع الموجودة في . ورغم ذلك فقد احتفظ ببعض األهمیة. المنطقة العسكریة
.الحروش

ًأسواق المقاطعة، ولقد تناقصت أهمیته شیئا ٌسوق الثالثاء بقالمة؛ وهو واحد من أهم
ًفشیئا بإنشاء أسواق أخرى، وأیضا بتزاید عدد مربي الماشیة في بعض المناطق وهو سوق . ًٍ

.یختص في تجارة المواشي والحبوب
.سوق الخمیس بسوق اهراس
.بونة، سوق المدینة الیومي

األكبر من الماشیة التي یتوجه جزارو بونة إلى قالمة وسوق اهراس للتمون بالجزء 
.یحتاجونها

وسوق القالة الیومي ال تباع فیه سوى الحبوب والزیوت التي تستقدم بكمیات كبیرة من 
.إیالة تونس

.1السوق الیومي للمدینة: باتنة
أما المداخیل اإلقلیمیة وهي الرسوم التي كان یستخلصها األمیر من أنواع الضرائب 

:1825في سنة " لیون روش"من الجزائر نفسها فقد قدرها
جمل، 2000، وما یكفي من الحبوب لمدة سنتین في المطامر، فرنك ذهبي1500000

خیمة قدیمة تتسع 300خاصة بالفرسان المحاربین، 700حصان منها 1000بغل، 800
طن من البارود الخام وما یتطلبه من رصاص 800ًرجال مع 33كل واحدة منها إلیواء 

طن من 100طن من النحاس و200طن من الحدید و2000بندقیة و800ى باإلضافة إل
أما المداخیل اإلقلیمیة في عهد . 2الكبریت، وكمیات أخرى من الجبس المهیئة لالستعمال

فرنك، وتفاصیل هذه مالیین6بـ " كاریت"و" روزي"الماریشال بیجو فقد قدرت حسب 
:هي كاآلتي1845المداخیل لسنة 

1. Conseil général de la province de Constantine, Session ordinaire de 1859, Rapport du
préfet, Administration des populations indigènes, Marchés, Op. Cit., pp.203-205
2. Léon Roche : La situation du sultanat en 1839, cité par Emérit, L’Algérie à l’époque
d’Abdelkader, Op. Cit., p.275, 276
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20.000.................................................... ة منتجات غابی

1.876.000.................................................... منتجات البناء 

130.000.............................................. رسوم صید المرجان 

1.300............. ایة القسط النسبي المدفوع من طرف تجار التعدین بموز

50.000.................................... بیع الغنائم المأخوذة من العدو 

4.100.000........................................ الزكاة والمستحقات العربیة 

6.077.3001......................................................... المجموع 

:ملیات تحدید وتوزیع وتحصیل الضرائبع*
ظل رؤساء القبیلة في عهد األمیر عبد القادر من خلفوات وباشاغوات وأغوات وقیاد 

فكان شیوخ القبائل . وشیوخ یتولون استخالص الضرائب كما كانوا في العهد العثماني
ب منهم ضبط یضعون قوائم المساهمین في جمع الضریبة والعشور والزكاة، بینما القیاد یطل

ًالقوائم؛ وهذا اعتمادا على مساحة األرض ونوعیة المحصول وتقدیمها لألغوات لالحتفاظ 
.عملیة جمع العشور في فصل الحصادوتتم . بها

أما الزكاة فتجمع في الربیع، وتتم عملیة نقل العشور والزكاة من طرف رجال القبائل 
. 2ن إلى المطامیر العامة أو مخازن الدولةُإلى أماكن معینة لتسلیمها لألغوات، ومن ثم تشح

أما الخلفاء فكانت تتلخص مهامهم في مراقبة عملیة توزیع وتحصیل الضرائب؛ حیث یقومون 
ًبتقاریر تقدم لألمیر، ویساعد هؤالء الخلفاء في جولتهم عادة فرق نظامیة وفرسان یطلق 

.3علیهم الصبایحیة

1. Rozet et Carette : L’Algérie, Firmin Didot frères, éditeurs, Paris, 1850, pp.321-326
أغلب هذه المطامیر العامة التي كان یعتمد علیها األمیر بالمدن الداخلیة، كذا قرارات سبدو، وسعیدة، وتازرة وقدامة . 2

.وبوغار
252المصدر السابق، ص:ناصر الدین سعیدوني–

بدلها المواد االستهالكیة والبغال واإلبل والخیول اهل في عملیة الدفع وال یشترط النقود؛ فكان یقبلكان األمیر یتس. 3
یستخدم الخیول للفرسان، ویستخدم اإلبل والبغال . باإلضافة إلى الماشیة التي یستخلصها من الزكاة ویستفید من ذلك كله

كانت تقدم للحبوس، وما تبقى من قطعان الماشیة فیتولى القیاد فقدفي عملیة النقل واإلمداد، أما المواد االستهالكیة 
.تخصیص المراعي له واستئجار رعاة للمحافظة علیه كما كان الشأن في العهد البایلكي

93، ص3، دار النقاش، بیروت، ط)1893-1807(القادر الجزائري األمیر عبد : بسام العسلي-
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:المركزیة، المكاتب العربیة*
یجب استهداف رفع المداخیل الضریبیة، : "لى بیجو الحكم حتى أعلنما إن تو

فمبلغ الضرائب العربیة والتي لم یصل في سنة . 1"وسیكون هذا أهم دور تقوم به حكومتنا
فرنك ارتفع في نهایة حكومة بیجو إلى ثالثین ملیون ونصف أي 300000إلى حد 1840
یتم تقسیمها إال بصورة تقریبیة معتمدة على وكان یرى أن الضرائب ال. 2مرة أكثر16حوالي 

فإن منتوج العشور والزكاة كانت تحت حكم "وفي ظل هذا الغموض . تقدیرات ومقارنات
ً؛ وهذا راجع دائما حسب رأیه إلى بناء المعلومات على 3"األمیر أكثر منه تحت حكمنا

ٍن األوان لبدء عمل من الجزائر لحكمنا فقد آ5/6واآلن بعد أن خضع : "معطیات مغلوطة
.4"طویل، وسیكون هذا من أسس سیطرتنا

وعلى هذا األساس أنشأ أجهزة تراقب رؤساء األهالي الذین كانت توكل إلیهم جبایة 
الضرائب في عهد األمیر؛ وهي المكاتب العربیة التي أصبحت تشرف على تحدید الضریبة 

ولى بأن یستعلموا لدى السلطات وقد حددت مهام هذه المكاتب في المرحلة األ. 5وتوزیعها
:األهلیة ولدى المخازنیة

.عدد السكان في كل عشیرة وفرقة ودوار-
.منتوجات كل عشیرة وعدد فرسانها-
.الضرائب التي كانت لألمیر واألتراك-

ومدیریة الجزائر علیها مركزیة المعلومات، ووضع اإلحصاء العام؛ حینها یصبح من السهل 
قبیلة حسب منتوجاتها، ویأخذ عشر متوسط فرض ضریبة على كل"ل بیجو، علینا، كما یقو
.6"وحینها تكون الضریبة مستقرة، والكمیة معروفة لدى الجمیع... هذه المنتوجات

بدأت المكاتب العربیة في مراقبة عملیة تحدید وتوزیع 1845نة ًوابتداء من س
...) الخلیفة، الباشاغا، (اء األهالي لزعمالضرائب؛ حیث كانت إلى غایة هذا التاریخ توكل

، 1982، 2تحت لواء األمیر عبد القادر الجزائري، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، طالمقاومة الجزائریة : العربيإسماعیل -
219ص

1. Bugeaud à Négrier : ACCA  2EE13, 1 mars 1840, p.144
2. Moniteur algérien du 20 avril 1844
3. Bugeaud : Exposé de l’état actuel, Op. Cit., p.102
4. Op. Cit., pp.140, 141
5. Bugeaud à Carette, d’après M. Emerit : Les Saint-simoniens en Algérie, p.143
6. Bugeaud : Exposé de l’état actuel, Op. Cit., p.142
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دون غیرهم؛ وبالتالي فقد أشرفوا من هذا الوقت على عملیات تحدید الجبایة وجمعها وتسجیل 
المبالغ المدفوعة، كما كانوا یقومون بتنفیذ الغرامات المفروضة على القبائل التي ترفض دفع 

.1"سخرة داخل القبائلًالضریبة، وأخیرا فإنهم كانوا مكلفین بتقییم أعمال ال
:اإلبقاء على هرمیة سلطة األمیر للجبایة*

بعد تنصیب المكاتب العربیة، أبقى بیجو على هرمیة سلطة األمیر التي كانت توكل 
ففي فترة الزرع كان كل قاید قبیلة، بمساعدة ...). الخلیفة، اآلغا، (إلیها جبایة الضریبة 

ة، كما كان الشأن في عهد األمیر، ثم یرسل بهذا شیوخها، یقوم بتقییم األراضي المزروع
ًواعتمادا على تلك اإلحصائیات التي تقدم للمكاتب . 2التقییم إلى رئیس المكتب العربي

العربیة تقوم الحكومة بتحدید الضرائب المفروضة على كل عشیرة؛ الزكاة في الربیع والعشور 
بإخبار قادة األهالي، خلفاء وباشاغوات وبتقدیر التحدید تقوم السلطة الفرنسیة . في الصیف

.3وآغوات، وتأمرهم بالقیام بالجبایة
إذن فإن فرض الضریبة وجمعها على عكس تحدیدها كانت من األمور المسندة 
لرؤساء األهالي؛ أي المكلفون الحقیقیون بجمع الضریبة هم رؤساء األهالي، أما بالنسبة 

اله المكاتب العربیة، وعلى رؤساء األهالي أن یقدموا للسلطة الفرنسیة فإن تحدید الضریبة تتو
وكما كانت العادة في العهد البایلكي للقیام بهذا یقوم الخلیفة . الحساب لهذه المكاتب

والباشاغا واآلغا بإرسال المخازنیة إلى كل دوار لجمع الضریبة لمساعدة القیاد والشیوخ، 
والعلفة لهم ولجنودهم، " الضیفة"الحق في وكان فرسان المخزن الذین یساعدون القیاد لهم

وكان من مصلحة عدم التماطل في الدفع؛ ألن هذا یؤدي، كما كان في عهد األتراك، إلى 
إطالة مدة حضور المخازنیة، أو أن السلطة ترسل المدد الذي سیرعى في حقولهم ومراعیهم 

.4على حسابهم
:النظام المالي لألمیرتثبیت المركزیة وهرمیة سلطة جبایة الضرائب في*

لقد كان الهدف من تبني نظام األمیر عبد القادر من الماریشال بیجو هو الوصول 
. ِّإلى اإلدارة المباشرة التي تلغي هؤالء الوسطاء وتحول رؤساء األهالي إلى مجرد موظفین

1. Circulaire du 15 novembre 1844
2. Saint Jean d’Angely : Op. Cit., p.18
3. Bugeaud : Exposé de l’état actuel, Op. Cit., p.104
4. Circulaire du 17 septembre 1844
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ي الحصول إن الحكومة الفرنسیة ترید استثمار النظام القبلي مقابل السماح للموظفین األهال"
.1"ًعلى جزء من الضرائب مثلما كان معموال به خالل الحكم التركي ودولة األمیر

لقد قام األمیر بتخصیص رواتب لرؤساء القبیلة الذین یشرفون على جبایة الضریبة؛ 
ًدورو شهریا، وصاع من القمح یومیا، وبعده یأتي حكام المقاطعات 110فخصص للخلیفة  ً

ًصصت لهم عشر الضریبة مما یحصلونه من الضرائب وذلك نقدا أو من األغوات والقیاد خ
وبدأ بیجو بتطبیق النظام المالي المتبع من طرف األمیر عبد القادر؛ بمعنى . 2ًعینا

تخصیص عشر الضرائب المحصل علیها لكل من الخلیفة والباشاغا واآلغا المستقل من 
.3العشور والزكاة

ألمیر أصبح تعیین هؤالء الخلفاء یتم عن طریق وعن طریق تطبیق النظام المالي ل
مرتبات هؤالء رؤساء األهالي الذین یعتبرون أعلى سلطة أهلیة؛ ًالفرنسیین، وتم أیضا ضبط 

ًحیث تم تخصیص راتبا سنویا للخلیفة قدره  . فرنك5000فرنك، أما راتب الباشاغا فـ 12000ً
أما القیاد . 4فرنك300رنك، وف800فرنك، و1200وهناك ثالث درجات من األغوات؛ 

ًوالشیوخ فیأخذون جزءا من الضریبة التي یستخلصونها من األهالي؛ فالقاید یتقاضي العشر 
.5فرنك مقابل كل جابدة2سواء بالنسبة للحكر أو العشور، والشیوخ یحصلون على 

رواتب؛ من العائالت المخزنیة التقلیدیة لمدة سنة ولهمیعینونإن هؤالء كانوا موظفین 
ًفانسلخوا عن نظام االمتیازات خالفا لما كان علیهم أسالفهم في النظام القدیم، ولم یفكروا 

ًیوما في استقاللهم وال في جعل حكمهم وراثیا ، عكس ما ذهب إلیه بیجو حیث اعتمد على 6ً
وراثیة ال تزول إال بموت صاحبها أو العائالت الموالیة التقلیدیة وتبقى المناصب فیها 

األساسیة ألسس حكم البایلك وهي استقالته أو إقالته، وبذلك حافظ بیجو على أهم العناصر
.المركزیة والمخزن واألعیان

1. Bugeaud au ministre de la guerre : ACCA  2EE2, 10 juillet 1842, p.217
39المصدر السابق، ص:بسام العسلي. 2

3. Bugeaud au ministre de la guerre : ACCA  2EE2, 1843, p.218
4. St Jean d’Angely (Regnaud de) : Op. Cit., p.24
5. Bugeaud au ministre de la guerre : ACCA  2EE2, 1843, p.220

255المصدر السابق، ص: إیف الكوست. 6
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1860–1848أوالًــ املرحلة األوىل 

إذ أن هذه المستعمرة كان لتغییر نظام الحكم في فرنسا تأثیر مباشر على الجزائر،
، هل استمر البعد لفرنسیة، ولكن السؤال المطروح هناتحتل مكانة مرموقة في المشاریع ا

البایلیكي في هذه المرحلة؟ وما هي مظاهر ذلك؟ 

ثالتويل نابوليون الث. 1
منصب رئاسة الجمهوریة الثانیة، وهو أول 1848نوفمبر 4تقلد لویس نابلیون في 

صدر قانون أعاد 1852نوفمبر 4وفي . انتخاب عام بفرنسا، وتم انتخابه لمدة أربع سنوات
، وبدأت اإلمبراطوریة الثانیة بقیادة نابلیون الثالث 1852دیسمبر 23اإلمبراطوریة في 

.ة العربیةصاحب مشروع المملك

1860- 1848كية التشريفات البايلاإلبقاء على مظاهر

هالي ن السلطات االستعماریة قد تعمقت في دراسة وفهم ذهنیات القادة األأال شك 
الذین لم یكن یهمهم سوى تحقیق مآربهم الشخصیة والحفاظ على بعض النفوذ الرمزي في 

.القبائل
هالي یحسون عة قسنطینة بدأ القادة األومع توسع االحتالل االستیطاني في مقاط

مر الذي حاولت السلطات الفرنسیة استدراكه عبر تنظیم بعض ببعض القلق، وهو األ
لى باریس لباشاغا إنظمت رحلة 1852هالي ففي سنة برز القادة األالرحالت السیاحیة أل

لته في جریدة شالطة بن علي الشریف عاد بعدها منبهرا بمظاهر المدنیة الفرنسیة وحرر رح
.1المبشر الدعائیة

دارة في هذه الفترة على بعض مظاهر التشریفات في تعیین القیاد عبر وحافظت اإل
.لبس القفطان بما له من هالة رمزیة لدى هؤالء القادة

1. Charles Farine : A travers la Kabylie, Edition Ducrocq, Paris, 1865, p.249
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1كما استمرت بعض مراسیم الضیفات البایلیكیة تؤدى أمام القادة العسكریین الفرنسیین

ة هي األخرى إحدى أبرز مظاهر التشریفات البایلكیة القدیمة التي وكانت استعراضات الخیال
، ولم تسع إللغائها رغم ضغوط المستوطنین في 2أبقت علیها اإلدارة لما لها من بعد رمزي

المجالس البلدیة خصوصا بعد اندالع ثورة الباشاغا المقراني وفقدان الثقة في القیادات 
.األهلیة

يوخ والقياد إىل املكاتب العربيةمن الشحتويل سلطات القبائل . 2
جاء نظام المكاتب العربیة كسیاسة لتعویض البایلك العثماني، وكان المكتب العربي 
یضم عددا قلیال من الموظفین، فهناك ضابط یرأس المصلحة یساعده ضابطان وكاتب 

. 3أضیف طبیب1867فرنسي وخوجة ومترجم وشاوش، وفي سنة 
بي بسلطات واسعة، فمن الناحیة اإلداریة یراقب سلوك رؤساء ویتمتع المكتب العر

. العرب، ویقترح إقالتهم أو تعیینهم، ویسوي الخالفات بین القبائل على المستوى القضائي
فالضابط قاضي على كل القبائل المدنیة، ویراقب القاضي العربي في ممارسته لمهامه، أما 

.م العسكريالقضایا الجنائیة فقد كانت من شأن الحاك
كما كانت لضابط المكتب العربي صالحیات مالیة؛ فهو الذي یحدد الضریبة على 

ً، وهو أیضا مدیر 4كل قبیلة التي یسلمها له القاید أو الشیخ، ویرسلها إلى الجهات الرسمیة
التعلیم والشؤون العربیة بدائرته، وله صالحیات عسكریة؛ حیث یقود القوم ویضمن مؤونتهم، 

.5م في العملیات العسكریةویقوده

1. Vayssettes : Une promenade dans la Grande-Kabylie, simples notes de voyage, impr.
de Carrère aîné Rodez, 1858, p.4
2. J. J. Clamageran : L'Algérie : impressions de voyages (17 mars-4 juin 1873) ; suivies
d'une Etude sur les institutions kabyles et la colonisation, Germer-Baillière, Paris, 1874,
p.198
3. Claude Callot : Les institutions d’Algérie durant la période coloniale 1830-1862, OPU,
Alger, 1987, pp.39, 41

. أنظر المكاتب العربیة في البعد االقتصادي والمالي عند الماریشال بیجو. 4
.سیع أنظر فصل إنشاء المكاتب العربیة وسلطاتها في عهد الماریشال بیجوللتو. 5
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عزل البايليكية لتوسيع االستيطاناستثمار أراضي ال
إن االحتیاط العقاري الهام الذي استغله االستیطان في الشرق الجزائري قد نتج الجزء 
األكبر منه من صنف ممیز من أمالك البایلك یدعى أمالك العزل؛ وهو یمثل أجود 

.  األراضي
ألراضي یتم بشكل دائم خاصة عبر أجیال متعاقبة تعمل في وكان استغالل هذه ا

الفالحة بشكل جماعي، وقد ظلت هذه األجیال ملتصقة باألرض، فاإلدارة االستعماریة لم 
تتردد في إبقاء أكثر من نصف العائالت التي ظلت متواجدة عند إجراء عملیات اإلحصاء 

.إلنشاء مراكز االستیطان
العزل، أولئك الذین سلبت منهم هذه األراضي والذین وهكذا فإن فالحي أراضي 

استقروا على مقربة من نطاقات االستیطان قد جابهوا معیشة قاسیة، وأصبحوا من تلك الفترة 
ًفصاعدا كخماسة لألوروبیین، هذه الحالة تسارعت وعمت بتطبیق عملیات السیناتوس 

اعة الحبوب حسب التقالید السابقة لم كونسولت بتهدیم البنیة التقلیدیة؛ وهكذا فإن تطبیق زر
ًیعد ممكنا ألن استراحة األرض الالزمة واعادة تشكیل التربة لم یعد ممكنا كما كان األمر  ًٕ

ونفس األمر بالنسبة لتربیة الماشیة التي . ًسابقا، كما أن المردودیة ستتقلص بشكل رهیب
.1اصطدمت بنقصان المساحة الضروریة

ضي وسلبها من أصحابها یندرج حسب المناطق لممتلكات فاالستحواذ على األرا
الملك، فالكثیر من المنظرین االستعماریین یؤكد هذا التوجه الجائر استیالء السلطة على 

إدارتنا خربت واستباحت الكثیر من المدن : "ملكیات األهالي الخاصة؛ فهذا طوكفیل یقول
فالعدید من ملكیات األهالي الخاصة .األهلیة، وفعلت بها ما لم تفعله جیوشنا الغازیة

، وفقد الكثیر من المالكین األهالي سندات وشهادات أمالكهم بمجرد تسلیمها لإلدارة ...نهبت
ففي مدینة الجزائر افتكت األراضي من مالكیها . بقصد مراجعتها والتأكد من صحتها

ترك أراضیها دون وأرغمت قبائل وبطون قبائل أخرى على... األصلیین ومنحت لألوروبیین
.2"ذنب مقترف

1. Sari Djillali : L’éviction des paysans des terres azels dans le Constantinois, Majallet
ettarikh, 1er semestre, Centre national d’études historiques, Alger, 1980, pp. 48, 54
– Rapport du préfet, Conseil général de la province de Constantine, Session ordinaire de
1859, Concessions, pp.122, 123
2. Tocqueville : Op. Cit.
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ًلقد ظل البرلمان الفرنسي مترددا بشأن البت في مسألة الملكیة الجماعیة، ولكنه 
استبعد استیالء الدولة على أراضي القبائل التي ال تملك عقود الملكیة، وحرص على تبني 

أي أراضي النظام القدیم؛ إال أنه قسم األراضي إلى أراضي ملك، وهي الملكیة الخاصة؛
. الملك، وملكیة عامة یسمیها فیما بعد أراضي العرش

في عهد الماریشال بیجو على األراضي 1846- 1844وبدأ في تطبیق قوانین 
ًالمخصصة لنظام الرعي واالستراحة التي كانت واسعة، وشهدت أراضي القبیلة تناقصا 

.1ًتدریجیا؛ ویعني اختناق القبیلة
إلنكار الملكیة الخاصة لألراضي 1851الثانیة قانون وقد شهد عهد الجمهوریة 

، وبالنسبة )أراضي الملك، وأراضي العرش(ًوبناء على التقسیم الجدید لألرض . الجماعیة
ألراضي العرش، أعطى القانون السلطة العامة للدولة؛ أي حق للسلطة المدنیة على أراضي 

بالد اإلسالم ملك هللا، وعلیه فإن العرش، وقد بني هذا القانون على فكرة أن األرض في
للدولة الحق في االستحواذ على أراضي المغلوبین؛ أي أن الملكیة الخاصة ال وجود لها في 
ًالجزائر إال في المدن وأحوازها، وما عدا ذلك فلم تكن األرض ملكا ألحد؛ أي أن هذه 

لدوار، وال للباي وال ًاألراضي المشاعة لیست ملكا ألي شیخ، ال لشیخ القبیلة وال لشیخ ا
. ٕللداي، ولیس لهؤالء إال حق االنتفاع وادارتها

وهكذا لم یكن للقبیلة حق ملكیة األرض التي تستغلها، بل لها حق االنتفاع بها، بینما 
للدولة الفرنسیة الوریث للدولة التركیة حق ملكیة جمیع أراضي العرش، واعتبرت الضریبة 

لقبائل بمثابة بدل اإلیجار، وهكذا فرضت هذه الفكرة إقامة على األرض التي كانت تدفعها ا
القبائل في كانتونات بعدما منحتها الدولة قسما من أراضي العرش مقابل التخلي عن أراضي 

.2لالستعمار
إنه توجد في مواجهة : "بفكرة االستیطان1852لقد بدأت سیاسة نابلیون بالجزائر سنة 

، وذلك 3"المتوسط مملكة واسعة ینبغي إدماجها في فرنسامرسیلیا على الضفة األخرى من 
إدماج الجزائر بفرنسا عن طریق مؤسسات قارة ومشروعات إعماریة "من خالل برنامجه 

63المرجع السابق، ص:عدي الهواري. 1

.نفس المرجع. 2
3. Warnier (A) : L’Algérie devant l’empereur, éd. Challamel, Paris, 1865, p.75
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وهذه هي الفكرة التي ارتكزت علیها سیاسته خالل هذه . 1"كبرى وحكومة قویة منسجمة
.المرحلة

إلى غایة 1846دیسمبر 31یة منذ ُسجل ازدیاد عدد المستوطنین في عهد اإلمبراطور
معمر، 24672معمر إلى 11507؛ حیث ارتفع عدد األوروبیین من 1850دیسمبر 31

.18562دیسمبر 31معمر في 33997لیصبح هذا الرقم 
ٍزادت المناطق المدنیة بشكل ملحوظ بالنسبة لمقاطعة قسنطینة، وفي 1853منذ سنة 

أكثر أهمیة؛ حیث دخل عدد كبیر تحت السلطة ًازدادت اتساعا وأصبحت 1858سنة 
في شهر سبتمبر . حصل توسع جدید لإلقلیم المدني1861المدنیة القضائیة، وفي سنة 

.لم یكن سوى عدد قلیل من السكان الخاضعین للسیطرة المدنیة1858
الذي ینص على إخضاع عرب دائرتي 1858أكتوبر 26بموجب القرار الوزاري لـ 

ًفیل للسلطة المدنیة؛ والذي لم یتم تنفیذه نهائیا إال ابتداء من بونة وفیلیب ، كما 1859جانفي 1ً
ٕتبعه أیضا رفع محافظتي سطیف وقالمة المدنیتین إلى والیتین ثانویتین، وانشاء محافظتین  ً

. مدنیتین هما باتنة وجیجل
ًء من عهد وقد كان النظام القدیم یفصل بین القیادات ونظام الكنفدرالیات، وابتدا

. الجمهوریة الثانیة أصبحت الحدود الحقیقیة تتحدد بین النظام المدني والنظام العسكري
ًیصبح إقلیم الدائرة الجدید محدودا 1858سبتمبر 13فحسب التعلیمات الوزاریة الصادرة في 

نشة ًفي الشرق بخط یمتد من إقلیم القالة حتى إقلیم سوق اهراس؛ تاركا الشریط العریض للحنا
ًومن سوق اهراس یمتد الحد من الشرق إلى الغرب تاركا الجنوب، . تحت المراقبة العسكریة

.  كإقلیم عسكري، سهل تاملوكة وسالوة
ًوانطالقا من تلك النقطة یقسم ذلك الحد الزمول تاركا البرانیة إلى الجنوب بما فیهم  ً

سطیف؛ ثم یصعد نحو الشمال والد عبد النور لیتصل بإقلیم التالغمة والجزء الشمالي أل
ًالشرقي مخلفا على الیمین اإلقلیم المدني الحالي لسطیف، ویتجه نحو الشمال لیضم میلة 
ویتصل بوادي الكبیر، ثم وادي السمندو لیصل إلى ساحل فیلیبفیل عبر الحد الغربي الحالي 

ًئلیة الخاضعة حدیثا،  ًللدائرة، تاركا إلى الیسار، تحت اإلدارة العسكریة، جمیع القبائل القبا

1. Warnier : L’Algérie devant l’empereur, Op. Cit., p.57
2. Nouschi : Op. Cit., p.190, 238
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.1أهلي إلى الدائرة207755هكتار و1238000وتسمح هذه الحدود بإضافة 
وبلغ . خارج هذه المراكز السكانیة، وفوق أراضي العزل، تم إنشاء العدید من المزارع

:مزرعة241عددها حوالي 
. 1858هكذا كانت وضعیة االستیطان بالنسبة لألراضي الممنوحة في 

:ذلك الحین حصلت التغیرات التالیةومنذ 
ًوذلك طبقا لقرارات . إنشاء قرى لمبالش، الخروب، اوالد رحمون وقرفة في وادي بومرزوق. 1
).1859(أوت المنصرم 6
ًاقتراح إنشاء مركز سكاني خامس في المنطقة المسماة مجیبة، في وادي بومرزوق أیضا، . 2

.أوت6ًطبقا لقرارات 
اسات من طرف لجنة خاصة من أجل إنشاء مركز عین شرشار، في منطقة تم القیام بدر. 3

.، ویشرف التخصیص على االنتهاء)عزابة(جیماب 
.تم إصدار األمر للقیام بدراسات مماثلة في المنطقة المسماة جندل أو رفایعة. 4

:وعلیه
. هكتار5475قطعة جدیدة بشرط الفسخ على مساحة تساوي 202تم تسلیم 
مساحة حرة تقدر بـ 1859وتمثل كلها في سنة . قطعة قدیمة بشرط الفسخ196ر تم تحری
.هكتار4649

بالنسبة لجیجل، ما زالت كل أراضي المدینة الجدیدة تنتظر التسویة؛ حیث تم إصدار 
ُهذا العمل الذي شرع فیه . أمر بإعداد مخطط المسح والتعرف على جمیع األجزاء المشغولة

.2على االنتهاء، وسیتم إعداد الوثائق وتسلیمهامنذ شهور قد شارف 
وخالصة القول أن الحدود التي كانت تفصل بین القیادات ونظام الكنفدرالیات قد 
ًتالشت، وابتداء من عهد نابلیون في الجمهوریة الثانیة أصبحت الحدود الحقیقیة تفصل بین 

.اإلقلیم المدني واإلقلیم العسكري

1. Conseil général de la province de Constantine, Session ordinaire de 1859, Rapport du
préfet, Administration des populations indigènes, pp.183-186
2. Conseil général de la province de Constantine, Session ordinaire de 1859, Rapport du
préfet, Concessions, pp.125, 126
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بلية التقليديةالقحنو تفكيك البنية . 3
في عهد اإلمبراطوریة الثانیة تغییرات في میدان 1860و1848حدثت في الفترة بین 

الحكم واإلدارة الفرنسیة؛ حیث توسع النظام المدني االستیطاني، وتبعتها تغییرات جذریة في 
یة میدان التعلیم والقضاء، وقد ترتب عن هذه اإلجراءات التعسفیة نتائج جد مدمرة للبن

.التقلیدیة من النواحي االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة
ٍإن الجزائریین ال یمكنهم أن یروا هذا االستیطان إال بسخط كبیر؛ فإن إدخال شعب  ٍ

ٕجدید، واغتصاب لممتلكاتهم وابادتهم من المؤكد أن یثیر لدیهم مخاوف ٍ1 .
ًتقریبا كانت متعددة، ولكن فانشغاالت األهالي خالل المرحلة التي امتدت ثالثین سنة

أبرز ما كان یعكر صفو حیاتهم هو خوفهم المتنامي على أرضهم وملكیاتهم؛ مما یجعلهم 
هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما یتربص بمقومات شخصیتهم من . ًعرضة للفقر والفاقة
. دین وعادات وتقالید

ر التوسع االستیطاني ٍلقد أدرك األهالي في هذه الفترة، أكثر من أي وقت مضى، خط
یقرر في رسالة سریة بعث ) والي قسنطینة(فهذا محافظ قسنطینة . على ممتلكاتهم الزراعیة

إن مزارعي التل یتابعون باهتمام بالغ ما یدور من : "(Randon)" راندون"بها إلى الماریشال 
: السیاق بقوله؛ وهذا ما یؤكده لیون روش في نفس 2"جدال لدى الدوائر السیاسیة حول العقار

ًخالل رحلتي بین عنابة ومدینة الجزائر برا تحدثت مع الكثیر من العرب؛ وهم من جمیع "
طبقات المجتمع، واقتنعت أن الكل دون استثناء متذمرین من اإلجراءات التي تهدف إلى 

. 3"االستیالء على أراضیهم، وأن ذلك سیكون له نتائج وخیمة
ي أن المستعمر یرید االستحواذ على أراضیهم؛ فكانوا لقد بات من الیقین لدى األهال

یتابعون المخططات المستقبلیة التي وضعت بشأنها، ذلك أن مندوبي المقاطعات بالمجالس 
العامة یناقشون تفاصیل الشأن العقاري الجزائري بحضور أعضاء األهالي، كما أن المجالس 

.4البلدیة تداول بحضور النواب األهالي

1. Annie Rey-Goldzeiguer : Le royaume arabe, La politique algérienne de Napoléon III
1861-1870, SNED, Alger, p.163
2. Ibid. p.164
3. Ibid., p.165

كان ینوب عن األهالي سیدي 1859ففي مجلس سنة . كان من بین أعضاء المجلس الوالئي أعضاء یمثلون األهالي. 4
المكي بن بادیس، عضو اللجنة االستشاریة والمجلس البلدي، صاحب أمالك، وسیدي محمد السعید بن علي الشریف، قاید 
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ًهي أن االرتباط الوثیق بأرض األسالف واألجداد هي أكثر الطبائع تجذرا والحقیقة 
ِفي الشخصیة الجزائریة، فاألهالي أصبحوا بحكم التجربة یعلمون أن إنكار ملكیتهم من قبل 

. ٍالمستوطنین بحجة أنهم ال یملكون إثبات حیازة لها ما هو إال مقدمة لتجریدهم منها
من أصحابها یندرج حسب المناطق من سلب ممتلكات فاالستحواذ على األرض وسلبها

ًالعزل إلى ممتلكات الملك، وأخیرا العرش والحبوس؛ فالخطر تطور وأصبح یهدد جمیع 
.1الممتلكات

صدر مرسوم یتضمن مادة تنص على تكلیف سلطات االحتالل 1843في عام 
كانت هذه األمالك تمثل .باالستیالء على أمالك البایلك التي یدعى جزء منها أراضي العزل

بالنسبة للسكان قیمة هائلة، وقد تولد عن ذلك فوضى مؤسفة، وسلبت جمهرة من الناس 
. أمالكها

كانت 1851وتبعها قانون التجمیع لسنة 1846-1844وفي عهد بیجو سنت مراسیم 
لة، ٕترمي إلى هدف أساسي یتمثل في زیادة مساحة األراضي لفائدة االستعمار واضعاف القبی

. ولم تجد وسیلة لذلك سوى االستیالء على أراضي العرش
لتضفي صفة الشرعیة على 1851إلى 1844وقد تحایلت المراسیم من سنة 

.االغتصاب؛ فأثیرت قضیة إبراز العقود، وقضیة األراضي غیر المزروعة
لم تملك إن هذه المراسیم قد أثارت قلق السكان وانشغاالتهم سواء بالنسبة للقبائل التي

أي عقد للملكیة؛ وهي قبائل العرش أو التي كانت تترك قطع من أراضیها للفالحة لمدة 

.شالطة
– Rapport du préfet, Conseil général de la province de Constantine, Session ordinaire de
1859, p.1

وقد تحایلت اإلدارة الفرنسیة لتضفي صبغة الشرعیة على االغتصاب مرتكزة على فكرة مقتبسة من القرآن حسب زعمها؛ . 1
لفرنسیة؛ التي وینتج عن ذلك، حسبه، بأن الحكومة ا. ُحیث ترجع هللا وللسلطان؛ ممثله على األرض؛ ملكیة أمالك عباده

سوى ) القبائل(جاءت بعد الحكومة اإلسالمیة التركیة؛ قد ورثت عنها الملكیة التامة ألراضي الجزائر التي ال یتمتع األهالي 
.بحق االنتفاع بها

ومن هذا المنطلق فإنه لیس للعرب في أراضي العرش سوى حق االنتفاع، وبالتالي فللدولة الحق في اقتطاع جزء من 
أما بالنسبة ألراضي العزل فإنها تابعة للدولة مباشرة ألنها كانت تابعة ألمالك . ي العرش من أجل متطلبات االستیطانأراض

1861أنظر مداوالت المجلس العام لمقاطعة قسنطینة، دورة . أما بالنسبة ألراضي فإنه یجب إصدار عقود جدیدة. البایلك
Délibérations du conseil général de la province de Constantine, Session ordinaire de
1861, Cantonnement des indigènes, pp. 229-234
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ًمعینة، أو بالنسبة للقبائل التي كانت تكرس حیاتها للرعي، وطبقا لهذه المراسیم اآلنفة الذكر 
. 1ضمت أراضي الرعي إلى الدومان

التي كانت اإلدارة (le cantonnement)إن سیاسة التجمیع على األراضي المحددة 
ٍكانت تقوم على تجرید األهالي من قسم 1851االستعماریة بالجزائر قد انتهجتها منذ سنة 

، وبالتالي انتزع من األهالي األراضي التي ال یحتاجونها وضمت إلى 2ٍكبیر من ممتلكاتهم
عیة على األراضي الدومان، وبالمقابل فإن الدولة تعترف لهم بحق الملكیة الفردیة أو الجما

.3التي ترغب في تركها لهم
ًوأمام هذا الخطر الداهم أخذت أصوات الكثیر من أعیان األهالي ترتفع منددة 
بانتهاك المستوطنین المتكررة للقوانین واألعراف التي تثیر األهالي؛ فارتفعت أصوات 

راف بأن قانون یجب االعت: "متعاطفة مع القضیة األهلیة، وفي هذا الشأن یقول أوربان
. 4"ًكان نقمة على األهالي، ذلك أنهم اعتبروا بموجبه كمنبوذین1851

ما یخیف العرب هو نسیان مبدأ الجوار؛ وهي عادة : "وهذا محافظ قسنطینة یقول
ًقدیمة توارثها األهالي في أراضي العرش أبا عن جد، فكل دوار یملك قطعة أرض معروفة 

ًلدوار حرثا وفالحة ورعیا؛ وهي مجاالت معروفة على مر باسم معین تتقاسمها عائالت ا ًً
ًاألجیال، ولم تكن الحاجة والضرورة قائمة لتقییدها ضمن وثائق أو سجالت تأكیدا لملكیتها 

. 5"أو حق استغاللها
وأمام هذا التحامل على أحقیة ملكیة األهالي ألراضي القبیلة أدرك السكان أن دعاة 

.انت غایتهم األولى واألخیرة هي العقاراالستعمار واالستیطان ك
التي تفند سیاسة تجمیع األهالي " المتعاطفین مع العرب"وبالعودة إلى بعض مواقف 

على الذین یدعون (Léon Roche)" لیون روش"واالستیالء على أراضي القبیلة؛ ونذكر منهم 
لي من أراضیهم بحجة أنهم ویلتمسون المبررات لتعمیم سیاسة التجمیع والتجرید النهائي لألها

إن وجود أراضي كانت : "ال یستظهرون األدلة والوثائق الثبوتیة التي تؤكد ملكهم لها فیقول

1. Nouschi : Enquête, Op. Cit., p.170, pp. 173-174
2. Voisin George : L’Algérie pour les Algériens, Paris, Michel Levallois, 1861, réédité
chez Ségrier, Paris, 2000, p.118
3. Agéron : Histoire de l’Algérie contemporaine, p.27
4. Urbain : L’Algérie pour les Algériens, Op. Cit., p.118
5. Royaume arabe, p.167
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تابعة لإلدارة التركیة، والمعروفة بأراضي البایلك یؤكد بما لیس فیه مجال للشك أن أراضي 
تسمیات الممیزة لها العرش هي ملك للقبیلة، وأنه لو لم تكن هذه حقیقة قائمة لما وجدت ال

. وعلیه فلیس للحكومة الحق إال في أراضي البایلك وفق ما سنته من قوانین). بایلك، عرش(
وهكذا ینقل لنا أوربان صورة عن انشغاالت األهالي بخصوص هذه السیاسة 
المغتصبة لملكیاتهم؛ حیث أن جمیع طبقات األهالي كانت متذمرة من هذه اإلجراءات التي 

لقد استحوذت : "یقول. ستیالء على أراضیهم، وأن ذلك سیكون له نتائج وخیمةتستهدف اال
ًحركة التعمیر على أخصب األراضي وأكثرها یسرا للري وأقربها لشبكة الطرقات، وبالمقابل 
لجأت القبائل التي جردت من أراضیها السهلیة إلى المناطق الوعرة واألحراش؛ وهي ترى 

ًت منها، ومنحت للوافدین األوروبیین ظلت لسنوات أراضي بورا كیف أن األراضي التي انتزع
. 1"ًغیر مستغلة، وعادت بعض القبائل المسلوبة إلى أراضیها مستأجرة لها من المغتصبین

ٌوقد سادت هذه المرحلة حالة من الترقب المشوب بالخوف لیس فقط على األراضي 
ٍحیاتهم الیومیة في سنوات توالت علیها والممتلكات، بل األمر تجاوز إلى خوف األهالي على 

. ٍالكوارث من قحط وجفاف
ًوقد أفرزت هذه السنوات العجاف نقصا بل وندرة كبیرة في الحبوب؛ حیث أفرغت كل  ً ً

یحكى : "صوامع ومخازن الحبوب، ویتعرض محمد الصالح العنتري لهذا كشاهد عیان بقوله
بأهل بلد قسنطینة ووطنها، فارتفعت بعض ٌوقع قحط1263الموافق لعام 1847أنه في سنة 

علیه ) كذ(وزادت ... ثالثین متوالیة سببها الجراد) كذ(األسعار فیها، ودام الحال كذلك مرة 
وقعت مجاعة شدیدة ) م1866(1283وقعت في سنة "، ثم یضیف أنه 2"في بعض األماكن

لم یسمع في الزمان السابق أشرف الناس فیها على الهالك األلیم والبالء العظیم، بحیث أنه 
خواص بادیة وحاضرة من "وكانت انعكاسات جد عمیقة على الضعفاء وعلى ". علیها قط

.3"التشتیت والفناء
واضطرت الحكومة إلى تبني قانون تموین السوق بالمواد الغذائیة الضروریة، ولما 

كانیات المحلیة؛ مما كان اإلقبال والطلب على الحبوب قد فاق العرض فإن األمر تجاوز اإلم

1. Voisin George : L’Algérie pour les Algériens, Paris, Op. Cit., p.118
31، ص263مخطوط بالمكتبة الوطنیة، مجاعات قسنطینة، :محمد الصالح العنتري. 2

34المرجع السابق، ص.3
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جعل سوق الحبوب بالجزائر فریسة المضاربین الیهود الذین استغلوا األزمة الخانقة فراحوا 
ًأیضا یضاعفون نسبة فائدة االقتراض للحصول على الحبوب التي وصلت إلى حدود 

200%1 .

بعد البايليكي يف النظام الضرييباستمرار ال. 4
ي بالواجب وااللتزامات تنوع الضرائب التي فرضتها مما زاد في إنهاك كاهل األهال

.2ٍاإلدارة؛ حیث عمدت إلى رفع الضرائب على األرض بشكل مریع
ًوعالوة على ضرائب الحرب وااللتزامات التي كانت تفرض على القبائل الثائرة بعد 

بیل عملیات القمع التي كان یقوم بها الجیش الفرنسي؛ وأبرز مثال في هذا الصدد، على س
المثال ال الحصر، هي قبیلة الحراكتة نجد أنه بعد إغارة الجنرال غالبوا وعودته إلى عین 

ًالبیضاء فإن عددا كبیرا من القطعان قد تم حجزها شملت  رأس من الماشیة، وقد تم 80000ً
ًفرنك تدفع في ثمانیة أیام، إضافة إلى الضریبة 36000فرض غرامات كبیرة قدرت بـ 

ًذا فضال عن الغرامات التي كانت تدفعها القبائل حسب المسؤولیة الجماعیة، ه. 3الرسمیة
ومهما یكن فإن الضرائب كانت تضغط بشدة على الفالحین، ومما زاد في ثقل الضرائب 

ولقد ترتب عن هذه اإلجراءات . على الفالحین إطالق ید الشیوخ والقیاد في جمع الضریبة
من الناحیة االقتصادیة واالجتماعیة، ویمكن أن نرصد هذه القانونیة التعسفیة نتائج مدمرة 

:النتائج في ما یلي
أن الغرامات الفادحة التي كانت تفرضها الضریبة العسكریة قد أفقدت القبائل الكثیر من ــًأوالـ

.ثرواتها األساسیة التي تتمثل في الماشیة؛ إذ كانت معظم الغرامات تدفع في شكل قطعان
رت الضرائب المجحفة إلى ترك األراضي مما أدى إلى تراجع الزراعة وندرة اضطــًثانیاـ

.الحبوب وارتفاع أسعارها
.انتقال جزء غیر قلیل من أراضي الفالحین إلى طبقة األغنیاء والیهود من المضاربینــًثالثاـ

1. Annie Rey-Goldzeiguer : Le royaume arabe, Op. Cit., p.168
2. Agéron : Histoire de l’Algérie contemporaine, p.149
3. Sari Djillali : L’éviction des paysans des terres azels dans le Constantinois, Op. Cit.,
p.51
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كي يف النظام التعليمي الفرنسيالبعد البايل
ٕم هي وسیلة لبسط نفوذ الحكم، وان التعلیم هو إن إدارة التعلیم في كل أنحاء العال

إحدى الوسائل القویة التي قررت السلطات السیاسیة الفرنسیة أن تكون بیدها للتأثیر واقتحام 
.الذهنیة األهلیة

لم یتوقف المشروع االستعماري عند حد إنكار ملكیات األهالي، بل تطور إلى محاولة 
هلیة وتوجیهها للحضارة األوروبیة بإبعادها عن إنكار المقومات األساسیة للشخصیة األ

هویتها، وتتجلى مالمح هذا المشروع في االستیالء على أراضي الوقف التي تعتبر الركیزة 
.األساسیة التي تقوم علیها البنیة الثقافیة التقلیدیة اإلسالمیة؛ وذلك إلدماج التعلیم والقضاء

ات من القرن التاسع عشر إلى إصدار وقد عمدت السلطات الفرنسیة خالل الخمسینی
؛ )العلم والدین(جملة من القرارات الجدیدة في إطار التعدیالت للفصل بین الروحي والدنیوي 

فكانت أول ما قامت به أن جعلت السلطة السیاسیة فوق السلطة الدینیة والقضائیة، 
یة والدینیة ، حیث تشرف على السلطات القضائبحت السلطة السیاسیة هي المهیمنةفأص

. الممثلتین للسلطة الروحیة
كانت األراضي الموقوفة على المساجد والزوایا بصورة خاصة كثیرة العدد، ولم یكن 
من الممكن عمل حساب نهائي لألوقاف المملوكة من قبل الطبقة الدینیة في الفترة العثمانیة، 

.وسلتشكیل اإلدارة االستعماریة للحب1844فكان یجب انتظار سنة 
7، وقرار 1830سبتمبر 8إن السلطة االستعماریة بعد مصادرتها لألوقاف بقرار 

. بضم األوقاف إلى أمالك الدولة1844مارس 25دیسمبر من نفس السنة وتبعهما قرار 
.1ًوبمقتضى هذه القرارات أصبحت أمالك األوقاف ملكا للسلطة الفرنسیة

لمرة األولى من طرف كارل ماركس كانت ممتلكات األوقاف مقدرة بصفة شخصیة ل
بطریقة تقریبیة بثالثة أرباع األراضي المزروعة المقدرة 1849أثناء زیارته للجزائر سنة 
.2بحوالي سبعة مالیین هكتار

كانت هیئة العلماء تحتكر التدریس واإلفتاء والقضاء واإلمامة، وكان أغلب أعضائها 
الزوایا، ولم تكن الحكومة البایلكیة السابقة تقوم یختارون من أعیان األسر الكبرى أو رجال 

1. Boyer : L’évolution de l’Algérie médiane, Op. Cit., pp.126, 127
2. Kamel Filali : L’Algérie mystique des marabouts fondateurs aux khouan insurgés,
XVe-XXe siècles, p.125
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هي انعكاسات فما. بأیة مهمة تعلیمیة؛ فكانت هیئة العلماء تعتمد على عائدات األوقاف
وما هي األسباب الرئیسیة لتدهور المنظومة التربویة مصادر األراضي على البنیة التقلیدیة؟

األصلیة؟
ًلعب االستعمار دورا رئیسیا في حر كة الهجرة الداخلیة والخارجیة لطبقة العلماء؛ وهذا ً

ًبعد مصادرته لألوقاف وتحویلها إلى خدمته؛ مما انعكس سلبا على هذه الفئة اجتماعیا  ً
.ًواقتصادیا

وقد تحدثت المصادر على انحطاط مكانتهم داخل المجتمع؛ فتذكر صاحبة 
سنطینة وأثناء خروجه من صالة المواجهات الثقافیة بعد مرور أسقف مدینة الجزائر على ق

ًالستار وجد عددا من العرب في انتظاره معظمهم من أئمة المساجد وعلى رأسهم مفتیي 
المالكیة والحنفیة؛ فقدموا له شكوى مفادها أنهم في وضع بائس، وأنهم أصبحوا ال یستطیعون 

وبخاصة أن األسعار العیش مع عائالتهم برواتبهم التي كانوا یتلقونها من السلطة الفرنسیة؛ 
تضاعفت ثالث أو أربع مرات بعد أن حل الفرنسیون بقسنطینة، وقد كانوا في السابق 

التي كانت كبیرة، وأنهم إذا لم ) األوقاف(بإمكانهم تغطیة هذه الزیادات من عائدات المساجد 
1.یستجیبوا لمطالبهم فسیكونون مجبرین على الرحیل عن المدینة واإلیواء إلى الجبال

ًكما كانت سیاسة التجمیع واإلبادة واالنتفاضات سببا مهما في غلق الكثیر من  ً
المدارس والزوایا، وعلى سبیل المثال هجرة الكثیر من مدرسیها وشیوخها وقضاتها بمنطقة 

سیل من العلماء "عبارة عن 1871و1851ًالقبائل إلى بالد الشام، وكانت أكثر تدفقا بین 
.2شیخ وفقیه200شمل أكثر من ، وكانت ت"واألعیان

ًكما تعرضت المصادر التاریخیة إلى العدید من العائالت التي كانت ثریة نظرا لتقلدها 
مناصب اإلمامة واإلفتاء والقضاء، وأصبحت ضمن العائالت الفقیرة؛ ومن تلك العائالت 

.3عائلة بن الحفاف، ومصطفى باشا، وحمودة بن لفقون، وعلي بن عیسى
نت السلطات االستعماریة تعمل على تهدیم مؤسسات التعلیم إلرجاع الشعب كما كا

124المواجهات الثقافیة، ص. 1

لشام وفلسطین على إثر ثورات المقاومة وأثرها الثقافي الحضري، سلسلة أعمال الهجرة القبائلیة إلى بالد ا:كمال فیاللي. 2
16، 15، 14، ص ص2010ملتقیات مخبر الدراسات واألبحاث حول الرحلة والهجرة، جوان 

210، ص1الحركة الوطنیة، الجزائر، ج:أبو القاسم سعد اهللا. 3
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. 1الجزائري إلى حالة من الجهل لتستطیع السیطرة علیه
ففئة . ًلقد ظل الترابط بین العلم والدین قائما في المجتمع الجزائري منذ دخول اإلسالم

ء واإلمامة، وكانت تشكل هیئة العلماء في العهد العثماني احتكرت التدریس والقضاء واإلفتا
خارج سلطة البایلك، وهذه الهیئة تتمتع بشبه استقالل إداري وتتخذ أغلب أعضائها من 
ٕاألسر الوجیهة بالمدن واألریاف، وان الجزء األكبر من إیرادات هیئة العلماء ورجال الزوایا 

وقاف المرصودة علیها الذین كانوا یشرفون على التعلیم والقضاء والمساجد یأتي عن طریق األ
؛ وهي معفاة من الضرائب، كما كانوا یتولون نظارة األوقاف التي كانت تدر )الوقف العام(

.2ًعلیهم أمواال كثیرة
وكانت أراضي الوقف والحبوس الركیزة األساسیة التي تعتمد علیها هیئة العلماء في 

ن الوقف الخاص أو العام هو وكان الهدف م. المدن والطبقة الشریفیة المرابطیة باألریاف
اإلنفاق على المساجد والتعلیم والقضاء والشؤون الدینیة والمؤسسات الخیریة التي تشرف على 

. 3أعمال البر، وجزء منها خصص لفقراء مكة والمدینة
كانت السلطات الفرنسیة تقدر خطورة بقاء هذه األوقاف بأیدي أصحابها ألنها 

أن معظم الثورات ضدها كانت من تحریك هذه الجمعیات تساعدهم على الثورة؛ وبخاصة
.  4الدینیة

فكانت الزوایا تعتبر في آن واحد مصلیات ومساجد ومدارس، وكذلك مالجئ وأماكن 
فاالستعمار . 5لعقد االجتماعات، ومكتبات ومستشفیات، ودیوان دعایة حیث تتداول األخبار

بل أن تبقى هذه األموال بید أصحابها لتدعیم ال یمكن أن یقبل بوجود معاقل للثورة، وال یق
.6أماكن تجمع أعدائه اللدودین

كذلك خوف الفرنسیین من أن یؤدي بقاء األوقاف في أیدي العلماء ورجال الزوایا 

1. Lachref : Op. Cit., p.258
.اریشال فاليأنظر القضاء عند الم. 2

3. Vayssettes : Op. Cit., p.18
، 1981أفریل - ، مارس62أوقاف مدینة الجزائر بعد االحتالل الفرنسي، مجلة الثقافة، الجزائر، عدد :بقطاش خدیجة. 4

76ص

123المواجهات الثقافیة، المصدر السابق، ص. 5
6. Depont et Capolani : Op. Cit., p.231
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. 1یتصرفون فیها بحریة إلى تحول هؤالء إلى زعماء سیاسیین معارضین للوجود الفرنسي
. بیدها للتأثیر على األهالي) التعلیم(هذه الوسیلة وعملت السلطات الفرنسیة على أن تكون

.2أصبحت شؤون التعلیم والعبادة ملحقة بالوزارة الفرنسیة األم1848ًفابتداء من سنة 
ًلم یكن التعلیم فرعا أو تابعا للخدمة العمومیة ًفالدولة التركیة لم تكن تملك مساهمة . ً

ًو كان التعلیم موجها لحمایة الدین؛ فالعلم والدین ًمباشرة في إدارة ومراقبة المدارس والتعلیم،
ًفي الحقیقة إال شیئا واحدا، والقرآن یشجع التعلیم حتى تنتشر المعارف الدینیة وعلیه فإن . ً

ًا للتعلیم االبتدائي والثانوي تعلیم القراءة بالنسبة للمسلمین یعني تعلیم القرآن الذي یعتبر أساس
ٍكانت إلى جانب المسجد الذي كان یتحكم بشكل كبیر في الحیاة والمدرسة. المدارس العلیاو

.3السیاسیة والفكریة
غیر أن التعلیم ال یملك میزانیة وال إعانة خاصة ممنوحة من الدولة؛ فكان یعتمد على 
األوقاف التي یخصص جزء من مداخیلها لصیانة المساجد ولدفع أجور الموظفین واألساتذة 

. 4والقضاة
ًیم األهلي موجها لحمایة الدین، وأن اللغة العربیة بالنسبة لجمیع المسلمین كان التعل

.5هي إعادة كتابة حروف القرآن؛ ألن القرآن هو قاعدة التعلیم االبتدائي والثانوي والعالي
والستبدال التعلیم األهلي بالمشروع التربوي االندماجي كان أول شيء قامت به 

اللغة العربیة باللغة الفرنسیة، والعمل على جعلها الوسیلة السلطات الفرنسیة هو استبدال
فـإذا كانت اللغة العربیة بالنسبة للعربي هي وسیلة ".6الوحیدة الكتساب الوظائف والشهرة

ولتشجیع لغتنا یجب . لبلوغ كل شيء سیكرسون جهودهم لها وسیهجرون دراسة اللغة الفرنسیة
. 7"وحیدة الكتساب العظمةأن نترك العرب یعتبرونها الوسیلة ال

التعلیم، القضاء، (الفصل بین العناصر المكونة للكیان الروحي األهلي الجزائري 

69، المرجع السابق، ص1ة الوطنیة، جالحرك:سعد اهللا. 1
2. Ageron : Histoire de l’Algérie contemporaine, Op. Cit., p.25

28، 27المواجهات الثقافیة، المرجع السابق، ص ص. 3
4. Ismayl Urbain : L’Algérie pour les Algériens, préface Michel Levallois, Les colonnes
d’Hercules, Ségdier, pp.46, 47

23المواجهات الثقافیة، المرجع السابق، ص. 5

.المرجع السابق. 6
83المرجع السابق، ص.7
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. ؛ حیث خص كل مجال بتنظیمات، وفي هذا السیاق فصل المسجد عن المدرسة)العبادة
ذلك أن المسجد كان یمثل القوة السیاسیة والفكریة، ومركز تنظیم العلماء، وكانت تنطلق منه

.1جمیع أنواع المقاومات

بقسنطينة امتداد ملدرسة صاحل باياملدرسة التعليمية 
عمد صالح باي إلى إصالحات في مجال التعلیم مستعینا بمجموعة من العلماء حیث 

من عبد القادر الراشدي مفتي الحنفیة، وشعبان بن جلول ًنه جمع كالأتذكر المصادر 
ي المالكیة لبحث أمور توسیع المساجد والمدارس كما قاضباسيالشیخ العقاضي الحنفیة، و

وأبحاثهم بسجل كان یحضر إلنشاء مدرسة جدیدة وهي المدرسة الكتانیة وبعدها قید آراءهم
.2ووزعها على مختلف إدارات الدولة، خاص في أربع نسخ

بوهالي سعید بعد االستقالل وعلى یمین ساحةوتقع المدرسة قرب حي سوق العصر 
.توجد دار صالح بايالمسجد

وهي في طابق واحد، وبها بیوت للطلبة  ومسجد، وقد خصص صالح باي لهذه 
المدرسة بالذات أوقافا خاصة بها، وهذا بعد قیامه بعدة عملیات وقف، وكان أول فاعلي 

وكیل بیت ض أعیان قسنطینة وكبار الموظفین كرضوان خوجةالخیر، وسار على نهجه بع
.3فى فیصارليالمال، والسید مصط

وقد استمرت هذه المدرسة تؤدي دورها التعلیمي حتى االحتالل الفرنسي للمدینة،وبعد 
انتصاب اإلدارة الفرنسیة تقرر استغالل هذه المدرسة لتكوین الموظفین اإلداریین األهالي 

.الذین كانت الغدارة بحاجة ماسة لهم
ة مكان مدرسة سیدي الكتاني وهكذا استحدثت المدرسة الفرنسیة اإلسالمیة بقسنطین

الذي استحدث في كل مقاطعة من المقاطعات الثالث 1850سبتمبر 30بمقتضى مرسوم 
للجزائر مدرسة علیا إسالمیة تدرس فیها المعارف التي تدرس في الزوایا، ولكن موظفیها من 

1. Ismayl Urbain : L’Algérie pour les Algériens, Op. Cit., p.67
2. Vayssettes : Histoire de Constantine, Op. Cit., p.137

83-76صالمصدر السابق، ص،سجل أوقاف صالح باي. 3

69المرجع السابق، ص، أنظر أیضا فاطمة الزهراء قشي
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أخضع ما كما . أساتذة ومدیرین كانوا یعینون وینالون مرتباتهم من لدن السلطات الفرنسیة
.1في هذه المؤسسة لرقابة من طرف المكاتب العربیة) المقرر(یقدم من معارف 

وكانت مهمة المدرسة تدریس اللغة العربیة والفرنسیة، ویلقن فیها المتمدرسون القراءة 
والكتابة، ویحفظون القرآن، كما یتعلمون مبادئ الحساب والتاریخ والجغرافیا والرسم الصناعي؛ 

. 2الخطط والمناهج الفرنسیة، ویحفظون األناشید الفرنسیةكل ذلك وفق 
وقد ُأسندت شؤون إدارة  مدرسة قسنطینة للقاضي محمد الشاذلي القسنطیني لالستفادة 

.من خبرته وعالقاته بأعیان األهالي
وكان الهدف من المشروع التربوي الجدید إعداد أجیال من األهالي وفق مناهج تربویة 

عیدة عن البنیة التقلیدیة البایلكیة، هذا أوال، وبعد تفكیك القبیلة بدأ العمل على جدیدة فرنسیة ب
.3تفكیك النسیج العائلي للمجتمع الجزائري

ویلخص طوكفیل هذه االنعكاسات بعد استیالء الفرنسیین على الجزائر ومصادرة 
إن : "دم للبرلمان بقولهاألوقاف، حیث یقدم مقارنة بین العهد البایلكي والفرنسي في تقریره المق

المجتمع الجزائري المسلم كان على قدر كبیر من المدنیة والحضارة قبل دخولنا، ومن 
عالمات ذلك على الصعید االجتماعي إنشاء الجمعیات الخیریة التي اعتنت بإعانة 

ئر وبعد استیالئنا على الجزا. المعوزین، والسهر على إنشاء المدارس العمومیة والقیام علیها
. هذه الجمعیات، وحول بعضها إلى غیر وجهتها األصلیة) األوقاف(سلبت ممتلكات 

، ثم یقدم مقارنة بین العهدین بمدینة "وقد تقلص عدد الجمعیات وأهملت المدارس
یطلعنا الجنرال بیدو في مذكرته لوزارة الدفاع أن مدینة قسنطینة قبل سقوطها : "قسنطینة

انت بها مدارس ثانویة ومعاهد علیا ینتسب إلیها ما یقارب كانت حاضرة علم ومعرفة، وك
طالب ینهلون من المعارف الدینیة؛ قرآن وسنة، وعلوم أخرى؛ كالریاضیات والفلك 700

مدرسة یتردد علیها 90وفي القرن ذاته بلغ عدد المدارس االبتدائیة بالمدینة حوالي . والفلسفة
طالب، وعدد المدارس 60لبة الدراسات العلیا إلى تلمیذ، أما الیوم فقد تراجع عدد ط1400

.4تلمیذ350مدرسة، وعدد المنتسبین إلیها 30االبتدائیة إلى 

153المواجهات الثقافیة، المرجع السابق، ص. 1
2. Ismayl Urbain: Op. Cit., p.67

278، 277المرجع السابق، ص ص:إیفون تیران. 3
4. Alexis de Toqueville: Deuxième lettre sur l’Algérie, pp.16, 17
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القضاء اإلسالمي
إن القضاء اإلسالمي لم تحدث به تغییرات تذكر في عهد الماریشال فالي، كما سبقت 

. ن األهالي أو ضدهماإلشارة، فقد ظل القاضي ینظر في جمیع القضایا التي ترفع إلیه م
ومع بدایة حكم الماریشال بیجو وازدیاد توافد عدد المهاجرین أصبحت منظومة قضائیة 
لإلدماج ملحة، فقسم الماریشال الجزائر إلى ثالث مناطق وقسمت هذه المناطق إلى أقالیم 
مدنیة وأقالیم عسكریة، وفرض بیجو السلطة االستعماریة على المجتمع في مسألة القضاء،

ووضعت تحت السلطة الفرنسیة وعلى أساس تقسیم المناطق قسمت العدالة إلى عدالة مدینة 
.وعدالة عسكریة

إن فكرة الدمج القضائي تنص على حكم الجزائري بالقوانین الفرنسیة، وتطبیق القانون 
كم وبالنسبة للقانون والمحا. المعمول به في فرنسا على فرنسیي الجزائر ولیس على الجزائریین

. ما هما إال وسیلتین إلى الوصول إلى هذا الهدف
في البدایة كان الجیش وحده المكلف بكل شيء؛ فهو یقاتل ویحاكمن إلخ، وترك 

.  للمسلمین قضایاهم القضائیة اإلسالمیة
ٍبالنسبة لإلقلیم المدني؛ وهو الذي یسكنه عدد كاف من األوروبیین طبق فیه على . ًأوال

ًقضائي كامال، یعني تطبیق قانون نابلیون بالنسبة للجنح والجرائم واصل األهالي الدمج ال
.1التنظیم القضائي األهلي اإلسالمي ال یستعمل إال في األحوال الشخصیة

أما بالنسبة لألقالیم العسكریة فإن العقاب والجرائم والجنح یتم تحت إشراف العدالة 
اعدة المخزن القدیم ورؤساء األهالي العسكریة التي تتشكل من المكاتب العربیة بمس

. 2والقضاء
. ًوبذلك وضعت قواعد جدیدة لدمج العدالة الجزائریة تدریجیا في العدالة الفرنسیة

وسحبت كل صالحیات الجنایات من العدالة واقتصرت على األحوال الشخصیة، وكل تقدم 
.في االستیطان یطبق من النظام المدني

1. Germain : Op. Cit., pp.298, 316, 317
2. Ibid., pp.316, 317
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) نظام مدني، نظام عسكري(سطرت في عهد الماریشال بیجو فهذه االزدواجیة التي 
.1هي القاعدة التي تشمل كل التقدم القضائي االندماجي في المستعمرة

. 1860واستمرت هذه المنظومة القضائیة مع إدخال بعض التعدیالت علیها إلى سنة 
لمناطق وقع الفصل للقضاء في ا1848ًكان القضاء تابعا لوزارة الحرب، ومنذ سنة 

فبالنسبة للقضاء في المناطق المدنیة ضم لوزارة العدل بفرنسا، . المدنیة والمناطق العسكریة
وصدرت قرارات في نفس السنة بالنسبة للقضاء في المناطق المدنیة؛ حیث تم إنشاء المجلس 

. القضائي األعلى، ومحاكم وقضاة للمذهبین المالكي والحنفي، وتكوین الوكالء والمحامین
أما المناطق العسكریة فقد . نص كذلك على تسجیل القضایا في المحاكم اإلسالمیةو

.2احتفظت بنظامها القضائي العسكري
1851وشهد القضاء اإلسالمي بعد مجيء اإلمبراطوریة الثانیة تغیرات؛ فمنذ سنة 

عرفسالمي وهو ماحداث تغییرات في النظام القضائي اإلكانت وزارة الحربیة تحضر إل
.سالمیةدارة المحاكم اإلٕابمشروع ضبط الكفاءات واالختصاصات واالستئناف والرقابة و

نشاء مجلس إسالمي ونص على صدر مرسوم تنظیم القضاء اإل1854كتوبر أوفي 
لى  إفقهي ومنحه صالحیة محكمة االستئناف وبموجب هذا القانون صارت الجزائر مقسمة 

.3ا قاض ومساعدان مناطق قضائیة في كل منطقة محكمة له
ٕعلى إسناد مهمة وادارة ومراقبة القضاء إلى السلطة 1854أكتوبر 1وقد نص مرسوم 

اإلداریة بدل المحكمة وألغي اللجوء إلى إجراءات االستئناف إلى المحاكم الفرنسیة التي 
، وقد نال القاضي المسلم في هذا النظام)المجلس(أسندت إلى محكمة االستئناف اإلسالمیة 

ویذهب أجیرون إلى أن هذه اإلصالحات قد . 4الجدید صالحیات البت النهائي في القضایا
.5تلقاها القضاة المسلمون بالقبول

التي نظم بموجبها القضاء باإلقلیم العسكري 1842سبتمبر 26أنظر التنظیم القضائي في عهد الماریشال بیجو، وأمریة . 1
.واإلقلیم المدني

– Bugeaud : Exposé sur l’état actuel, Op. Cit., p.8
– Pellissier de Regnaud : Annales algérienne, Op. Cit., p.499
2. Boyer : L’évolution médiane, Op. Cit., p.49
3 André Canac : La justice musulmane et le juge de paix en Algérie, La Maison des
Livres, 1958, p.245
4. Ismayl Urbain : Op. Cit., p.54
5. Agéron : Histoire de l’Algérie contemporaine, Que sais-je?, pp.29, 31
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اصدر وزیر 1854فریل أ27، وفي القاضي من صالحیات الحاكم العاموكان تعیین
سالمیة وقد نشاء المجلس الفقهي في الجزائر لیكون هو محكمة االستئناف اإلإالحربیة قرارا ب

.1هالي من بینهم احمد بن المبارك والمكي البوطالبي القسنطینيضم عناصر من علماء األ
ذ سرعان ما الغي بضغط إوقد استمر عمل هذا المجلس الفقهي لفترة قصیرة فقط 

.لغاء وظیفة الحاكم العام وحل محلها وزارة الجزائر والمستعمراتإالكولون بعد 
صبحت أف1854لى ما كانت علیه قبل عام إسالمي ضاء اإلوضاع القأوهكذا عادت 

.2یها فقطأنما تعطي رٕاالمجالس ال تقرر شیئا و
وجدت 1859- 1854وعلى وتیرة التطور السیاسي للمستعمرة وزیادة عدد المستوطنین

استقالل مطلق في المادة : ًالسلطات القضائیة األهلیة منظمة من جدید، وتبعا لمبادئ جدیدة
من ) العربیة(ٕنیة للعدالة األهلیة إزاء العدالة الفرنسیة، ونزعت رقابة وادارة العدالة األهلیة المد

النائب العام وأعطیت في األقالیم المدنیة وفي األقالیم العسكریة للجنراالت؛ وهذا ما أفقد 
فأعاد العدالة بالنسبة 59- 12- 71وجاء مرسوم . المجالس األهلیة دورها االستشاري

ًلمین طبقا للقانون الفرنسي؛ وبذلك انتقلت العدالة األهلیة من جدید تحت رقابة الهیئات للمس
. القضائیة الفرنسیة

ت االستعماریة ترید فرض أجهزتها القضائیة المعقدة وتقالیدها القانونیة وكانت السلطا
ألهلي ومبادئها القضائیة دون أن تعیر أي اهتمام لقانون البالد الذي یعكس نظامها ا

وتصوراتها االقتصادیة واالجتماعیة، فاإلجراءات الجدیدة جاءت كلها لتجعل من هذه القواعد 
.غامضة بالنسبة للعقلیة األهلیة، ویظهر هذا في نتائجها

إن المحكمة في التنظیم القضائي األهلي تكون من القاضي وبعض الكتاب، 
فالقضاء والقرارات . طة قضائیة علیاوصالحیات القاضي غیر المحدودة تلغي الدعوة إلى سل

سریعة وغیر مكلفة، ولقد تسببت البیروقراطیة في الهیئات القضائیة الفرنسیة للمدعین األهالي 
.3نفقات كبیرة

فالمقاالت التي تكتب ال تكون إال على ورق مطبوع علیه طابع، وفي األقالیم المدنیة 

1. Agéron : Histoire de l’Algérie contemporaine, Op. Cit., p.250
2. Maurice Gentil : Administration de la justice musulmane en Algérie, Edition
Rousseau, 1893, p.125
3. Annie Rey-Goldzeiguer : Le royaume arabe, Op. Cit., pp.31, 32, 35
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العدالة تبعد عن واقع تجمع السكان، كذلك أن . فإن تسجیل المقاالت یعطي حق الدفع
ًفالمحاكم توجد في المراكز الرئیسیة وهو ما یسبب لألهالي ضیاعا كبیرا ألوقاتهم، وكان  ً

ًالدفع یتم نقدا ولیس عینا؛ وهو تكلیف، مع ندرة العملة، یثقل كاهل الفالحین ً1.
در أحكامه وفق كما أن القاضي یجهل اللغة العربیة؛ وهي لغة المتظلمین، ثم أنه یص

ما یسمع من المترجم الذي یمثل السكان بینه وبین القاضي، ومما یزید األمر خطورة أن 
غالبیة المترجمین كانوا یختارون من بین الیهود ومعروف عن هؤالء أنهم یكنون العداوة 
للمسلمین ألن القضاة المسلمین رفضوا الوظائف القضائیة، وقبلها غیرهم من السوقة 

دهم لتلقي الرشاوي، كما أن هؤالء وغالبیتهم من تجار المدن لم یكونوا على درایة واستعدا
بأحكام الفقه اإلسالمي، وكانوا یحضرون سماع األحكام التي تتلى باللغة الفرنسیة، ثم 

أما الطعون، أو طلب االستئناف، . یوقعون المحاضر لضمان قبض أجورهم نهایة الشهر
ًأوال، وثانیا أن الفقراء من األهالي كان ما یترتب عن السفر إلى فإنهم یجهلون هذه القوانین

مدینة الجزائر من مصاریف مكلف مما یجعلهم یتنازلون عن الطعون وبالتالي المطالبة 
.2بحقوقهم

لقد كانوا مهددین بالسقوط دون أن یعرفوا أنهم فریسة نقود وتجارة، واتخذت اإلجراءات 
.3بطهم بنفقات معتبرةالجدیدة الستغالل جهلهم ور

لفرنسيالقوانني الردعية بني النظام البايليكي والقانون املدين ا
في العهد العثماني كان النظام القضائي بسیطا في إجراءاته وغیر مكلف للمتقاضین، 

ما العقوبات الردعیة فكانت تطبق أوكانت هناك قوانین عرفیة یحتكم إلیها بعض األهالي، و
.خالقیةأمن العام وعل الذین یرتكبون جرائم األىالذین یشكلون خطرا علعلى المجرمین 

وقد اطلع عدد من الضباط الفرنسییین عل أعراف القبائل الجزائریة في مجال معاقبة 
لي هان حكم األأالمجرمین والحظوا الدقة المتناهیة التي تتمیز بها هذه القوانین، واعتقدوا 

.مةیجب أن یقوم على قوانین صار

1. Annie Rey-Goldzeiguer : Le royaume arabe, Op. Cit., pp.31, 32, 35
2. Urbain: Op. Cit., p.33
3. Ibid., p.35
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وقد أدركت اإلدارة الفرنسیة منذ فترة مبكرة أهمیة األعراف خصوصا لدى القبائل 
األمازیغیة،  وهكذا وأثناء إحدى العملیات العسكریة  ضد قبائل بني خطاب نواحي جیجل في 

رفقة الجنرال دیسیفاكس، للقضاء على ثورة اندلعت في جبل تافرطاس، 1860جوان 15
في أحد كهوف المنطقة  بجبل سیدي معروف على كوخ من الدیس عثر الجنود الفرنسیون 

به ضریح سیدي معروف وبداخل الكوخ وجدوا أواني طینیة مملوءة بالسمن والعسل وأكیاس 
من جلود الغنم مملوءة بالحبوب والدقیق وفي إحدى الجوانب عثروا على ثیاب قدیمة بداخلها 

هذه األوراق للضابط فیرو وجد أنها تحوي قصبة تحمل في جوفها ورقا ملفوفا ولما قدموا
.مجموعة من أعراف سكان المنطقة بعد أن كانوا یظنون أنها رسائل متبادلة بین الثوار

ویقصد بهم منطقة -إن سكان القبائل الشرقیة ":وكتب فیرو في أحد مقاالته یقول
."لهم عادات وتقالید، ومن المهم جدا لنا دراستها ومعرفتها جیدا-جیجل

وذكر أن هذه القبائل كانت في العهد العثماني تعیش في فوضى تامة، وهي مستقلة 
الواحدة عن األخرى وال تخضع إال لسلطة الجماعة، وذكر أن األتراك لم تكن لهم سیطرة 
على هذه المنطقة وأن أقصى ما كان بإمكانهم عمله هو القبض على أفراد من هؤالء حین 

تحت سلطة البایلك، أو منعهم من العمل في المدن كبنائین أو قدومهم لألسواق التي هي
. عمال لدى الحضر

وأشار فیرو اعتمادا على الوثائق التي عثر علیها أن سلطة القاضي كانت نسبیة نتیجة 
فساد النظام القضائي فالفرد یلجأ أحیانا للقاضي لیعطیه سندا قانونیا لملكیة إحدى أراضي 

ّالقاضي یعود له نفس ذلك الشخص في الغد محمال بالنقود إلغراء الغیر ولما یرفض ذلك 
في جیبه إشارة منه إلجبار القاضي على فعل ذلك العمل، وال یجد القاضي ورصاصات

. القاضي من حل سوى الفرار من تلك القبائل
وقد قام فیرو بنشر النص العربي ألعراف وعواید قبائل زواغة وأراس وأوالد حلیة وأوالد 

خوجة ه له قاید زواغة سي حمو بن علي وّیدون وبني خطاب وغیرهم، وهو نص سلمع
ّحرراها ، وكان هذان الموظفان قد د عیدون  المدعو سي أحمد بن یوسفملحقة المیلیة بأوال

.تحت إمالء قدماء الجماعة
ویضم النص مجموعة من األعراف المتعلقة بالحیاة االجتماعیة وبعض المخالفات 

.ا كعقوبة السرقة والخیانة والقتل وغیرهاوعقوباته
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كما نشر فیرو مقالین عن أعراف وعادات قبائل جیجل في الزواج وعند موت أحد 
ّاألشخاص، ودعم المقالین المذكورین  بنصوص باللهجة المحلیة نشرها بالعربیة مع ترجمتها 

.للفرنسیة
ي القبیلة على اعتبار وركز فیرو في دراسته عن منطقة جیجل على سلطة الجماعة ف

أنها تحضى بالشرعیة ولها سلطة تنفیذ قرارات األعراف وأن القبائل ال تعترف بأي سلطة 
.1عداها

عراف من أجل سن قوانین ردعیة فصار وقد استندت السلطات الفرنسیة على هذه األ
عاقب القانون الفرنسي یعاقب المجرم أو المشتبه فیه باألعمال الشاقة أو السجن، كما ی

ٕالمشهورین بخطرهم بالنفي أو إبعادهم عن البالد إلى كورسیكا والى فرنسا، وهو أمر یحسه 
.2األهالي أشد من الموت ألن أنفسهم تشمئز من الموت خارج أراضي اإلسالم

إلى 15فرنك، وحبس ما بین 200إلى 25كانت القیادات العسكریة تستعمل غرامات من 
.ًایوم60

قبیلة، دوار، (لقانونیة الفرنسیة لم تلحق الفرد فقط بل الجماعات إن اإلجراءات ا
فبیجو فرض . فطبقت العقوبة الجماعیة هو عكس قانون العقوبات الفرنسي) مشتة، عائلة

المسؤولیة الجماعیة التي كانت في عهد األتراك الذي یضع على عاتق القیاد والشیوخ 
كب في مناطقهم، وینص على تطبیق مسؤولیة السرقات وأعمال اللصوصیة التي ترت

. الغرامات الجماعیة على القبائل؛ إذن فالغلطة الفردیة تصبح جماعیة كالمسؤولیة والعقوبة
:حددت على ثالث حاالت1845ًوابتداء من أمریة 

.األعمال العدوانیة ضد الفرنسیین* 
.ترك األمالك تنتقل إلى العدو* 
العصیان وناتجها مصادرة األمالك بعد مهلة سنتین، حرائق الغابات الراجعة إلى أعمال* 

وتنتهي إلى مصادرة األمالك إن لم تكن التصریحات أثناء العامین مقبولة، وتضم هذه 

1. L. Ch. Féraud : Histoires des villes de la province de Constantine, Gigelil, in Recueil
de la Société Archéologique de la province de Constantine, 1870, p.61

لفرنسي بالجزائر، دراسة مصطلحیة وعرض قانوني، سلسلة أعمال النفي في العهد االستعماري ا:عاشور بوشامة. 2
.وما بعدها273، ص2010وملتقیات مخبر الدراسات واألبحاث حول الرحلة والهجرة، جوان 
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. 1األراضي المحجوزة إلى أمالك الدولة
وخالصة القول أنه منذ استسالم األمیر عبد القادر أصبحت الجزائر تسیر بقوانین 

فالشعب . ألهالي یخضعون لهذه المنظومة القانونیة غیر مسؤولینتسن في فرنسا، وكان ا
ًالجزائري لم یعد سوى جسم مستسلم؛ وذلك تبعا لمواجهة المشكل العنیف المتمثل في 
االندماج الدستوري واإلداري والتعلیمي والقضائي لمجموعة بشریة تبلغ الملیوني فرد؛ والتي 

دها معارضین حین قسمت أراضیهم وتقالیدهم صعب إخضاعها والسیطرة علیها لیصبح أفرا
.التعلیمیة والقضائیة المرتبطة بالنصوص الدینیة

ًولم یكن یخفى عن المسؤولین الفرنسیین الذین یتصرفون طبقا لما یتماشى 
أدت هذه السیاسة إلى حالة من اإلخفاق، وتطورت من إبادتهم . ٕومصالحهم وایدیولوجیتهم

ًالتوسع االستیطاني؛ مما یجعلهم عرضة للفقر والفاقة، ثم إلى إلى إنكار ملكیتهم نتیجة 
ٕمحاولة إنكار شخصیتهم؛ وهذا ما أثار مخاوف وقلق وازعاج في أوساط السكان، فظهرت 
خالل السنوات األولى من اإلمبراطوریة مجموعة من رجال الصحافة والسیاسیین والكتاب؛ 

ائریة والعقلیة االستعماریة، كان یطلق علیهم والذین كانوا على درایة بالشؤون األهلیة الجز
فقامت بانتقاد سیاسة التجمیع؛ وهي سیاسة تقوم على تجرید األهالي من . أنصار العرب

القسم األكبر من ممتلكاتهم، كما رفضت نمط استغالل الشركات الكبرى وما تقوم به من 
ربین، وتطالب بحق صفقات مشبوهة غایتها تجرید األهالي من أراضیهم وبیعها للمضا

.المسلمین في االحتفاظ بدینهم وعاداتهم وتقالیده التعلیمیة والدینیة

تراجع سلطة القياد واملشايخ
شیوخ القبائل ضمن أولویات السیاسة االستعماریة نظرا كانت عملیة تدجین القیاد و

نة المتمیزة التي للدور الهام الذي ما فتئ هؤالء یقومون به في ظل النظام البایلیكي، والمكا
.  كانوا یتمتعون بها لدرجة تشكیل مشیخات وراثیة

استمرت اإلدارة الفرنسیة على نهج الماریشال بیجو في استبدال النظام البایلكي 
فرضت الجمهوریة الثانیة االقتراع العام في 1848بالنظام المدني الفرنسي، ففي سنة 

، ومنحتهم حق التمثیل في البرلمان، وجعلت المستعمرات وأقرت لألوروبیین صفة المواطنة

1. Mercier : Histoire de Constantine, Op. Cit., pp.501, 502
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.من الجزائر مقاطعات فرنسیة
ولذلك فإن النظام السیاسي واإلداري كرس تفوق األوروبیین واستمر في عهد النظام 
ٕاإلمبراطوري في االستیالء على األراضي وارساء النظام المدني المتمثل في إنشاء بلدیات 

ًجدیدة فأدخل عددا كبیرا من األ هالي تحت السلطة؛ مما أدى إلى تفكیك وتقسیم إقلیم القبیلة ً
بین اإلقلیم المدني واإلقلیم العسكري، وذلك أن اإلدارة الفرنسیة قسمت هذه القبائل بعدما 

. كانت متالحمة
أصبحت إدارة السكان الریفیین، والشرطة العامة، 1854أوت 18وحسب أمریة 

لة، ومراقبة اتحادات العمال والبرانیة، وتجارة السالح، وبیع والعبادة، والتعلیم العام، والعدا
فالحقیقة الساطعة التي . الذخیرة واألسلحة، أصبحت كلها من اختصاص رؤساء البلدیات

یمكن اعتمادها كقاعدة بین الحیاة البلدیة في هذه المناطق التي یشملها النظام المدني ودور 
. یتوسع النظام المدني على حساب القبیلةالقاید؛ فدور القاید كان یتراجع لكي 

فاإلقلیم المدني أین تم طرد القبائل من طرف العنصر االستعماري، وفقدان قاعدة 
األرض سبب بسرعة فقدان ترابطها؛ ففتتت القبیلة وأصبح األهالي تحت رغبات السلطات 

. االستعماریة
ة الحصول على األراضي، فاإلجراءات اإلداریة المدنیة تعطي للمعمرین فقط إمكانی

كما تسمح لهم بأن ینظر في قضایاهم في حالة خصومتهم مع األهالي أمام محاكم فرنسیة 
حسب قانون نابلیون، كما تخول لهم دراسة المیزانیات المدنیة، وتقوم بالسیطرة علیهم عن 

انفصلوا عن فالقبیلة في المناطق المدنیة تفككت، واألفراد. طریق المكاتب العربیة الوالئیة
حكم القیاد، عرب اإلقلیم المدني جردوا من السالح، وأصبح المكتب العربي یتصرف مع 

.أفراد ولیس مع جماعات، وتفكك القبیلة أدى باألهالي إلى التقرب من الفرنسیین
والجدیر بالمالحظة هنا أن اإلدارة حافظت على أشكال التأطیر البایلكي، وأصبح 

.لة بعد فقدان قاعدة األرض مجرد موظفینالقیاد ورؤساء القبی
لطة القبلیة والخالصة أن السلطات الفرنسیة استعملت جمیع األسالیب النتزاع الس

رغم الخدمات الكبیرة التي ما الذین كانوا یؤطرون البنیة التقلیدیة ،وذلكتدریجیا من األعیان
م في تكریس السیطرة االستعماریة ن دورهم أحیانا ساهأهؤالء یقدونها لهذه السلطة، حتى ئفت

.رض الجزائریة أكثر من دور الجیش الفرنسي نفسهعلى األ
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جراءات جديدة حدت من سلطة القيادإ
صدرت من تشریعات استهدفت أدارة االستعماریة من خالل ما كانت مجهودات اإل

:همونقتصر على ذكر األ، هالي القیادالتقلیص التدریجي لنفوذ رؤساء األ
حوال المجتمع الجزائري أمر جهل السلطات االستعماریة بول األأظهر في لقد 

تراك تسییر شؤون البالد عوض اعتماد نظام جدید فاعتمدت النظام القدیم الذي ورث عن األ
ن أویبدو ...ت تضع حدا لسلطویتهأومع توزیع دائرة النفوذ االستعماري داخل البالد  بد

هلیة د سیاسة جدیدة قامت خاصة على استعمال العائالت األیعتمأالجنرال بیجو هو الذي بد
قم هالي وتبعا لذلك قام باستدعاء الطاثیر على األأدراكا منه لما تمارسه من تإالعریقة 

.تراكداري الذي استعمله األاإل
ول ن األأكانت سلطة القیاد قد تقلصت منذ عهد بیجو حیث صدر قرارین في هذا الش

سواق التي یحصل علیها القاید الذي جعل بموجبه رسوم األ1844سبتمبر17هو منشور 
لغى الرسوم التي كانت قوافل الحبوب تدفعها لرؤساء أسابقا حقا مقصورا على الخزینة كما 

.القبائل
لغى حق البرنوس وهي ضریبة كانت كل قبیلة أفیفري الذي 28وتبعه فیما بعد قرار 

.دیدملزمة بدفعها بمناسبة تعیین قاید ج
باعتماد نظام 1859دارة الفرنسیة نظاما جدیدا جبائیا ابتداء من عام كما أحدثت اإل

.الكشف الجبائي الفردي عوض نظام الكشف الجماعي
قالیم الخاضعة له، وكانت سطوته تمتد لتطول كانت للقاید سلطات واسعة في األ

ون على إصدار أحكام هالي لم یكونوا یقدرصالحیات القضاة لدرجة أن بعض القضاة األ
.تتنافى مع مصالح القاید

اتساع نطاق اإلقلیم المدني المالحظ أن تطور النظام المدني والبلدي في الجزائر طبع 
بحقیقة یمكن اعتمادها كقانون طبیعي وهي العالقة العكسیة بین الحیاة البلدیة ودور القاید 

. حكام البلدیةفقد لوحظ أن دور القاید كان یتراجع كلما توسع نطاق 
وبحدوث النقلة من النظام العسكري المختلط إلى نظام البلدیة المختلطة فقد القاید كل 
سلطاته لیصبح مجرد مأمور إداري وتبعا لذلك أصبح أداة بید السلطة المدنیة لمراقبة الدواویر 

.وتحركات األهالي فیها وهكذا انتهى الحال بالباشاغوات واألغوات والقیاد
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نه لیس من المنطقي االعتماد على سلطة القیاد أطات االستعماریة كانت ترى فالسل
.األهالي كاملة بما ال یتوافق مع المبادئ التي یقوم علیها النظام المدني

صدر تقریر حكومي یقترح تقلیص المناصب العلیا لألهالي وهي 1850في سنة 
لمراقبین تقلیص الرتب واالكتفاء اقترح  احد ا1853مناصب الخلیفة والباشاغا، وفي سنة 

داريهالي یعارضون إسناد المناصب العلیا في النظام اإلن األأبوظیفتي القاید والشیخ مؤكدا 
لى تحدید صالحیات إالحكومة 1856خر صدر سنة آ، ودعا تقریر للقیادات المحلیة

.هالي على رعایاهمالمسؤولین األ
ن الشیوخ والقیاد أهالي یالحظ بها فرنسا األوالمستقرئ لحقیقة اآللیات التي ساست 

غوات كانوا اكبر وهم في قاعدة السلم اإلداري إلدارة األهالي خلف الباشاغوات واأل
جمع الضرائب "المستفیدین مادیا من ذلك النظام لكونهم كانوا على عالقة مباشرة مع األهالي

منها وغیر ةداخیلهم المشروعومن ثم تنوعت م،."..فیذ األحكام ومعرفة االنشغاالتوتن
.المشروعة

ورغم تراجع المكانة الرمزیة للقیادات األهلیة إال أن ثرواتهم زادت في هذه الفترة على 
.حساب تزاید بؤس المجتمع األهلي

برز منهم في 1860وقد سجل أحد الباحثین عددا من ثروات القیاد األهالي في الجزائر سنة 
:مقاطعة قسنطینة القیادات التالیة

فرنك 17744بلغت مداخیله الرسمیة : حمد المقراني باشاغا مجانةأمحمد بن -
.فرنك7642والمداخیل الحرة 

400000و300000سي السعید بن عبید قاید الساحل القبلي قدرت ثروته ما بین -

.1فرنك11762ل الحرة فرنك والمداخی8238فرنك ومداخیله الرسمیة كانت 
ویوضح لنا هذین المثالین استمرار تمتع العائالت المخزنیة القدیمة بالثروة والجاه رغم 
اإلجراءات الفرنسیة التي حدت من سلطة القیادات وجعلت منهم أعوانا إداریین، كما یبینان 

ایا التي لنا حصول القیادات األهلیة على مداخیل حرة ضخمة من الرشاوى والهبات والهد
.كانت توهب لهم مقابل بعض الخدمات والوساطات

1. Peter von Sivers : Les plaisirs du collectionneur : capitalisme fiscal et chefs indigènes
en Algérie (1840-1860), Annales Histoire, Sciences Sociales, Année 1980, Volume 35,
Numéro 3, p.699
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وفي الختام فإن المنظومة البایلیكیة القدیمة الممثلة في القیادات األهلیة والقضاة 
استمر استثمارها في المشروع االستعماري في عهد المملكة العربیة ولكن عملیة تقویضها 

.لإلدارة الفرنسیةستسیر بخطى حثیثة ألنها تمثل عبئا معنویا ثقیال
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1871–1860ثانياًــ املرحلة الثانية 

1860- 1848أظهرت األحداث المتعاقبة التي مرت بها الجزائر في الفترة ما بین 

سعي السلطات الفرنسیة الحثیث الجتثاث ما تبقى من المنظومة البایلكیة نظرا لتعارضها مع 
داریة البایلیكیة في الفترة الالحقة سیة، ولكن استمرار بعض المظاهر اإلالقوانین اإلداریة الفرن

یطرح إشكاال محوریا هو مدى استطاعة اإلدارة التخلص من اإلرث البایلكي الذي صار 
وجاء بدیال 1860یؤرق ساستها خصوصا في ظل مشروع المملكة العربیة الذي طرح سنة 

.للبعد البایلكي

بايليكي مبشروع اململكة العربيةالحنو استبدال البعد. 1
اعيل عربان منظر اململكة العربيةإمس

كشفت السنوات العشرة التي أمضاها عربان بالجزائر له حقیقة هذه المستعمرة 
فكتب . والحقائق الرهیبة للغزو العسكري والبدایات البائسة لالستعمار الفرنسي بالجزائر

عقب وصوله إلى الجزائر (Débats)" حوارات"و(Le temps)" الزمن"مقالتین في جریدیتي 
حضارة "َّ، عبر فیهما عن قناعاته السانسیمونیة؛ حیث دعا في المقال األول 1837في سنة 

1." ًال یمكن تحضیر شعب رغمبا عنه"، وفي الثاني أكد على أنه "فرنسیة عربیة

ًاعتنق عربان اإلسالم، وتعلم اللغة العربیة قراءة وكتابة، وت ٍزوج من فتاة مسلمة من ً ٍ
ًقسنطینة أنجب منها بنتا، واتخذ عربان لنفسه دور ممثل للعرب لدى الفرنسیین، ومستشارا  ًٍ
یدافع عنهم ضد تجاوزات الحمالت العسكریة، وضد اغتصاب أراضیهم والتعصب المسیحي 

.االستعماري
"  جتماعيالعمل اال"كان عربان یعتقد أنه بإمكانه تحقیق تلك السیاسة بواسطة 

انصهار ذكي "ًخصوصا بالتعلیم، وباحترام دینهم وعاداتهم وأراضیهم، لیس بهدف تحقیق 
.2"بجمعهم في أعمال مشتركة"بین العرب والسكان األوروبیین، ولكن " وشامل

1. Michel Levallois : Ismaÿl Urbain (1812-1884), Ed. Maisonneuve et Larose, Paris, 2001,
p.671
2. Un apôtre de l’Algérie : Ismaÿl urbain, in Preuves, Février 1961, pp.3, 13
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، وتم تكلیفه 1848تم تعیین عربان بمدیریة الجزائر بوزارة الحرب في سنة 
، ثم بمدینة (Pau)" بو"از األمیر عبد القادر بمدینة باالتصاالت بالضابط المكلف باحتج

ًأمبواز؛ فأبدى تعاطفا كبیرا مع األمیر عبد القادر وأعجب بشخصیته، فتأیدت قناعاته بأن  ً
الوق قد حان لمعاملة الجزائریین بصفتهم مواطنین مستقبلیین فرنسیین یجب أن تقدم لهم 

.1حجج لحب فرنسا
َّجزائریین أعد عربان النصوص والتعلیمات التي شكلت لل" الفتح المعنوي"وإلنجاح 

2.السیاسة األهلیة التي حدد مبادئها

وهكذا استطاع في عهد الوزیر الجنرال دوماس أن یجعله یوقع على مراسیم ولوائح 
متعلقة بالملكیة العقاریة للقبائل، وتأسیس المكاتب العربیة بالوالیات، ونشر التعلیم بین أفراد 

ٕ، واكمالیات عربیة )المدارس(، إنشاء مدارس فرنسیة عربیة، ومدارس علیا إسالمیة القبائل
فرنسیة بمدینة الجزائر ثم بمدینتي وهران وقسنطینة، وتطویر جهاز العدالة اإلسالمي، وعمل 

.من خالل شبكة األصدقاء بالجزائر على تنفیذها بواسطة المكاتب العربیة
العام الفرنسي بهذه السیاسة اإلسالمیة التي تتعارض كما انشغل عربان بإقناع الرأي 

مع الصورة الخاطئة عن التعصب اإلسالمي وتحتج بالدیانة اإلسالمیة لحرمانهم من 
َّتلك هي المعاني التي عبر عنها عربان في مقاالته التي نشرها في مجلة . المواطنة الفرنسیة

".التسماح في اإلسالم"و" النساء العربیاتالقرآن و"؛ منها "باریس"ومجلة " المشرق والجزائر"
تزوج عربان من فتاة فرنسیة من مدینة 1864بعد وفاة زوجته العربیة في سنة 

بكاتدرائیة مدینة (Lavigerie)" الفیجري"الجزائر، وهو الزواج الذي عقده وباركه الكاردینال 
.الجزائر

نتي وجود وزارة الجزائر أعطت سیاسة اإلدماج التي وضعها نابلیون الثالث مدة س
ضربة أوقفت نشاط مناصري العرب؛ األمر الذي دفع عربان ) 1860-1858(والمستعمرات 

ًإلى التحرك ضد ما اعتبره جنوحا خطیرا ال یمكنه إال أن یشجع المهاجرین األوروبیین على  ً
مستعار نشره تحت اسم"  الجزائر للجزائریین"ًحساب السكان األهالي، فكتب كتابا بعنوان 

1. Georges Spillman : Napoléon III et le royaume arabe d’Algérie, in Travaux et
mémoires de l’académie des sciences d’outre-mer, Paris, 1975, pp.17-20
2. Emerit (Marcel) : Les saint-simoniens en Algérie, in Publications de la faculté des
lettres d’Alger, 2ème série, T15, 1941, pp.67, 83
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. 18611ظهر في سنة (Georges Voisin)" جورج فوازان"
قرر اإلمبراطور نابلیون الثالث، وبعد عودته من زیارته للجزائر، إلغاء وزارة الجزائر 

وقد سجل هذا . ٕوالمستعمرات واعادة الصالحیات على الجزائریین المسلمین للمكاتب العربیة
بین مناصري العرب الذین نالوا تعاطف -لملكیةالذي استمر حتى سقوط ا-بدایة الخالف 

المنادین بإدارة مدنیة؛ والذین كانوا (colonistes)" االستعماریین"اإلمبراطور نابلیون الثالث، و
ًیتوارون خلف إدماج مؤسسات الجزائر في المؤسسات الفرنسیة، فیجعلون المجال متاحا 

. 2لعربیةللمعمرین ویسهل علیهم االستحواذ على األراضي ا
وقد ظهرت خالل السنوات األولى من عهد اإلمبراطوریة سیاسة أنصار األهالي 

(arabophile) وطرحت جملة من األفكار انطالقا من األفكار االستشراقیة التي عایشت ،ً ً
غزو الجزائر، وعلى قاعدة جمعیة السانسیمونیین فقامت بانتقاد السیاسة االستعماریة، 

دیلة تهدف إلى تغییر واقع یرفضه األهالي؛ فهي تندد بسیاسة التجمیع والمطالبة بسیاسة ب
(le cantonnement)هذه السیاسة التي تقوم على تجرید األهالي من القسم . االستیطانیة

األكبر من ممتلكاتهم، كما كانت تندد بنمط استغالل الشركات الكبرى وما تقوم به من 
من أراضیهم وبیعها للمضاربین، وتنادي بحق صفقات مشبوهة غایتها تجرید األهالي 

.المسلمین في االحتفاظ بدینهم وعاداتهم وتقالیدهم القضائیة
ٍكان نابلیون یتابع، بعد تقلده منصب الرئاسة، الشأن الجزائري عن كثب وباهتمام 
شدید؛ وذلك لیس فقط عن طریق ما یصدر إلیه من تقاریر كبار المستوطنین، ولكن عن 

(le Baron David)اریه الخاصین من أنصار العرب أمثال البارون داوود طریق مستش

وبعض ضباط المكاتب العربیة؛ وخاصة عن طریق شخصیة متمیزة (Lapasset)والباسي 
.هي إسماعیل عربان

كانت كل التقاریر التي تصل إلى اإلمبراطور تؤكد أن خطرین یهددان الجزائر؛ 
ٍلمین والمعمرین األوروبیین على أرض واحدة، وثانیهما أولهما مشكلة التعایش بین المس
.الصراع بین المدنیین والعسكریین

؛ وهي الزیارة األولى للجزائر، 1860قرر اإلمبراطور زیارة الجزائر في سبتمبر 

1. Emerit : Les saint-simoniens en Algérie, Op. Cit., p.90
2. Agéron : France coloniale au parti colonial, Paris, 1978, p.25
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سبتمبر نظمت على شرف 19وفي یوم . سبتمبر19، و18، 17واقتصرت على ثالثة أیام 
له مأدبة غداء، وعقب هذه المأدبة ألقى اإلمبراطور كلمة ضمنها اإلمبراطور والوفد المرافق 

إن واجبنا األول هو تحقیق سعادة ثالثة مالیین : "ومن بین ما جاء فیها. مواقف وآراء هامة
ٕ، وان مهمة فرنسا تقتضي الرقي بالعرب "من العرب أرادت األقدار أن یكونوا تحت سیطرتنا

هنا بإفریقیا لیست مستعمرة عادیة بل هي مملكة ٕإلى مستوى اإلنسان، وان مستعمرتنا
.1"عربیة

ًیجدر التذكیر بأن نابلیون الثالث كان مهتما بالجزائر قبل تقلده رئاسة الجمهوریة و
ومن خالل قراءته وتأمالته تكونت لدیه فكرة بأن سیاسة الملك لویس فیلیب لم . واإلمبراطوریة

.وهي السنة التي ترأس فیها الجمهوریة؛1848حتى سنة 1830ًتكن مناسبة من سنة 
على الوضع بالجزائر كان في ذهنه تجارب 1860مبراطور سنة وعندما اطلع اإل

.2مماثلة في العالم العربي مما حمله على أن یضع السیاسة الجزائریة في إطار عربي
مشكلة عویصة تمثلت في المعارضة الشدیدة لبعض 1860عرفت الجزائر سنة 

األوروبیین للعسكریین، ورغم التأكید الفعلي للجیش أنه في خدمة السیاسة المدنیین
ًاالستعماریة ونهوضه بمهمته فإن العالقة بین ضباط الجیش خاصة منهم ضباط المكاتب 

ٕفكان المعمرون یرون في النظام اإلمبراطوري وادارته العسكریة عن . العربیة ظلت متوترة
لرئیسیة النتشارهم في البالد وامتالكهم لمزید من األراضي، طریق المكاتب العربیة العقبة ا

ٕولم تكن المكاتب العربیة في المعارضة لعملیات االستیطان من أجل مصالح األهالي وانما 
إننا لسنا بحاجة إلى حمایة من حكومة . "كانت من أجل استمراریة النظام العسكري في البالد

.3"تهعسكریة، ویجب أن تكون لالستعمار حكوم
وهكذا استمر المدنیون یطالبون بإلغاء الحكومة العامة واالستعاضة عنها بحكومة 

ولقد كان لهم ما أرادوا؛ وهذا للتحرر من الوصایة العسكریة، وأرسلوا أوروبیي الجزائر . مدنیة
ًعریضة إلى لویس نابلیون یطبلون منه أن یعین حاكما على الجزائر ابن عم األمیر نابلیون  ً

وعلى الرغم من میل نابلیون الثالث إلى النظام العسكري . لث جیروم المعروف بلیبرالیتهالثا

1. Pillorget : Les deux voyages de Napoléon III en Algérie 1860-1865, in Revue Souvenir
Napoléonien, n°363, février 1989, pp. 20, 21
2. Agéron : Politique coloniale, pp. 56, 57
3. Duval et Warnier : Op. Cit., p.131
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جوان 24الذي یراه األنسب للعرب انتهى األمر إلى تلبیة رغباتهم، وأنشأ لذلك بباریس یوم 
.وزارة الجزائر والمستعمرات، وعین علیها ابن عمه نابلیون جیروم1858

ًر مهامه حتى أظهر حماسا كبیرا لصالح المعمرین؛ حیث وما أن استلم وزیر الجزائ ً
ًبالجزائر مجلسا والئیا، وأنشأ ستة دوائر (préfecture)جعل لكل والیة  ً(sous préfecture) ،

أوروبي من 177000وفتح الحریة الكاملة لإلعالم المحلي، ونقل تحت اإلدارة المدنیة 
ء األهالي، وسمح بممارسة كل أوروبي، وضیق على سلطات زعما183000مجموع 

عملیات المبایعة العقاریة دون حصر للمناطق، وسهل هذا اإلجراء األخیر وضع ید 
المعمرین على أجود األراضي للسكان المحلیین؛ وبالتالي محاولة النظام المدني االستئثار 

.ٕبالسلطة وابعاد النظام العسكري
كان من 1860ث للجزائر في سبتمبر إن الزیارة األولى لإلمبراطور نابلیون الثال

نتائجها إلغاء وزارة الجزائر والمستعمرات؛ وهو مؤشر هام لألهمیة التي كان یولیها 
والخالصة هو توجه سیاسي جدید فحواه تقدیم الجیش على . اإلمبراطور لمسألة الجزائر

.اإلدارة المدنیة
یتجاهل مشكلة األهالي كما أن من نتائج هذه الزیارة أن نابلیون الثالث أصبح ال

. الذین كانوا یعانون من المصادرة التعسفیة ألراضیهم طیلة ثالثین سنة من االحتالل
لم یكن یعطي أیة أهمیة لملكیة األهالي وال 1841-1838فالماریشال فالي في مشروعه 

بالنسبة لي هناك عدد صغیر یندمجون في حضارتنا یقبلون المدنیة ومؤسساتنا: "لتطورهم
. 1"السیاسیة واآلخرون یعیشون داخل البالد في حمایة فرنسا

، 1861نوفمبر 1ًوفي رسالتین وجههما اإلمبراطور إلى الحاكم بیلیسیي تباعا یوم 
نستشف منهما رسالة برنامج للقانون المشیخي العقاري الذي كان 1863فیفري 10و

:ات التالیةوقد حملت الرسالة األولى التعلیم. 2ًالتحضیر جاریا له
ًیجب انتهاج سیاسة مغایرة تماما لواقع الحال؛ فعوض سیاسة تجمیع األهالي وحصر "

إقامتهم في مراكز یجب استمالتهم بمنحهم األراضي، كما یجب المحافظة على الممتلكات 

1837أوت 20مرسوم . 1
2. Pillorget : Les deux voyages de Napoléon III en Algérie 1860-1865, in Revue Souvenir
Napoléonien, n°363, février 1989, pp.20, 21
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العمومیة المؤجرة للعرب بدل بیعها، یجب استقطاب العرب إلى السهول الخصبة بدل طردهم 
وبعبارة واحدة، بدل من . الصحراویة، ویجب حصر اإلقلیم المدني بدل توسیعهإلى المناطق

االقتداء بالنموذج األمریكي الشمالي الذي قضى على جنس الهنود، یجب االقتداء بمثل 
".األسبان بالمكسیك الذین اندمجوا مع كامل السكان

ر مملكة عربیة، وأن أن الجزائللتأكید على1863رسالة عام وقد أعاد نابلیون الثالث 
أنا "ًاألهالي لهم الحق الكامل في حمایة اإلمبراطور تماما كما یتمتع المعمرون بذلك، وأنه 

".ٕإمبراطور العرب وامبراطور الفرنسیین على السواء
عندما فتحت فرنسا الجزائر وعدت العرب باحترام دینهم وممتلكاتهم، وأن هذا االلتزام "

ومن جهة أخرى، من العدل الحفاظ على ملكیة األرض بین یدي ... لناًما یزال قائما بالنسبة 
ًإن أرض إفریقیا جدا واسعة، والموارد الواجب تطویرها جد متعددة؛ بحیث ... من یحوزها

ًیمكن لكل واحد أن یجد فیها مكانا وینشط بكل حریة حسب طبیعته وعاداته واحتیاجاته ٍ .
المنتجات الطبیعیة باألرض، لنشاط وذكاء األوروبیین لألهالي تربیة الخیول واألنعام وحتى 

ٕاستغالل الغابات والمناجم، وتجفیف األراضي وادخال المزروعات المتطورة، واستیراد تلك 
.الصناعات التي تسبق كل تقدم للفالحة

للحكومة المحلیة العنایة بالمصالح العامة وتطویر الرفاهیة المعنویة بواسطة الترفیه 
.المادیة باألشغال العمومیةوالرفاهیة 

هذا أیها السید الماریشال الطریق الواجب اتباعه بصرامة؛ ألن الجزائر أكرر لیست 
مستعمرة بمعنى الكلمة، وكلها مملكة عربیة لألهالي قبل المعمرین حتى تتساوى حمایتي، وأنا 

.1"ٕبنفس القدر إمبراطور العرب وامبراطور الفرنسیین
إلى أفكار في هذا المسار، وكان الكروا یشجع صدیقه ٍكان نابلیون في حاجة

ٕإسماعیل عربان في ترقیة أفكاره واعطائها البعد التنظیري؛ ففصل إسماعیل عربان في 
األفكار األساسیة التي ترتكز علیها فكرة " الجزائر الفرنسیة، األهالي والمهاجرون"كراسته 

.المملكة العربیة
لي هي حق وواجب في آن واحد، وأن األهلي هو إن وصایة وحمایة فرنسا لألها

1. Pillorget : Les deux voyages de Napoléon III, Op. Cit., pp.30-35
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إن . المزارع والفالح الحقیقي، وأن القاعدة الحقیقیة للملكیة في الجزائر هو العنصر األهلي
االستیطان األوروبي زاغ عن سبیله، وعلیه أن یتبنى الطابع الصناعي ویدع الزراعة والرعي 

. 1اعي، واألهلي للنشاط الزراعي والرعيإذن فالمستوطنون األوروبیون للنشاط الصن. لألهلي
فقد قرأ اإلمبراطور كراسة (Marcel Emirit)" مارسیل إمیریت"وحسب المؤرخ 

أوربان، وأعجب بها أیما إعجاب، بل تحمس لها، ویؤكد ذات المؤرخ أن اإلمبراطور استوحى 
.2إلى الماریشال بیلیسیي حول المملكة1863فیفري 6أفكار رسالته في 

حظ أوربان نفسه مدى تطابق ما جاء في الرسالة المذكورة من األفكار التي وال
یبدو أنها -یقصد بها رسالة اإلمبراطور-إن هذه الوثیقة الهامة : "تضمنتها كراسته؛ فیقول

" الجزائر الفرنسیة، األهالي والمهاجرون"مستوحاة برمتها من األفكار التي وردت في كراسة 
، وتعلن شراكة (le cantonnement)األهالي على أراضي محددة فهي تدین سیاسة تجمیع

.3"بین األهالي والمهاجرین األوروبیین لضمان رقي الجزائر
یؤكد أوربان أن اإلمبراطور أراد أن یؤكد العنایة التي ینبغي أن یحضى بها األهالي و

وقد . 4طر كبیربتأكیده أنهم یشكلون مملكة؛ فأي محاولة لتفكیكها وتقویض أركانها هو خ
إنني قرأت في رسالة اإلمبراطور كل ... إنني منبهر: "ًاعترف الكروا بهذا التأثیر قائال

األفكار التي طورها أوربان بما في ذلك المساواة في الحمایة لألهالي واألوروبیین، وتقسیم 
ء مبدأ تحدید ٕالعمل؛ الزراعة لألهالي والصناعة لألوروبیین والتجارة والمؤسسات الكبرى، والغا

.5"أماكن إقامة محددة لألهالي ونظریة سلب الممتلكات، وكیفیة نقل الحضارة إلى األهالي
ویقرر أوربان بأن مستقبل الجزائر مسألة حكومة ولیست مسألة استعمار بإبقاء إدارة 

.المسلمین بید العسكریین؛ وهي الطریقة المثلى لتحضیر األهالي
وربان كانت هي جزائر تقوم على شراكة یعترف للمسلمین إن الجزائر الفرنسیة لدى أ

.األهالي فیها بحق االحتفاظ على دینهم وعاداتهم وأمالكهم
منذ استسالم األمیر عبد القادر والجزائر تسیر بقوانین تسن بفرنسا، وكان األهالي 

لتعلیمي یخضعون لهذه المنظومة العقاریة والقضائیة، وأصبح المشكل الدستوري واإلداري وا

1. Annie Rey Goldzeiguer : Op. Cit., pp.159, 160
2. Emerit : La lutte entre les généraux et les prêtres de l’Algérie, Op. Cit., pp.270, 273
3. Urbain : Note autobiographique, Op. Cit., p.67
4. Ibid.
5. Annie Rey Goldzeiguer : Op. Cit., p.195
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لمجموعة بشریة تبلغ الملیونین والتي یصعب إخضاعها والسیطرة علیها؛ والتي أصبح أفرادها 
ًمعارضین، ولم یخف على هؤالء المستوطنین الفرنسیین وكانوا یتصرفون وفقا لمصالحهم 

وهكذا فإن سیاسة تجمیع األهالي في أماكن محدودة والتأثیرات على . ٕوایدیولوجیتهم
إلسالمیة ظلت نقطة توتر بین األهالي واالستعمار؛ مما أدى إلى ثورات، فحاول التشریعات ا

أوربان إعطاء البدیل لهذه السیاسة التي تبناها نابلیون في المملكة العربیة بعد زیارته األولى 
؛ هي جزائر تقوم على شراكة یعترف فیها للمسلمین األهالي بحق 1860للجزائر سنة 

عاداتهم، وكان لنابلیون نظرة مماثلة في االستعمار األوروبي؛ فهو االمتالك على دینهم و
بدل االقتداء بالنموذج األمریكي الشمالي الذي قضى على جنس الهنود، یجب : "یقول

االقتداء بمثل األسبان بالمكسیك الذین اندمجوا مع كامل السكان، كما كانت تجارب في 
".سة في إطار عربيالعالم العربي في األخیر أن تضع هذه السیا

إن السیاسة التي انتهجها نابلیون الثالث وحاول تطبیقها، ونظر لها أوربان وأصدقاؤه 
السانسیمونیون لصالح  العرب واجهت هجومات عنیفة من قبل دعاة االستیطان، وأصبح 
َّالجدل الذي غذته نوایا سیئة لدى الصحافة أول فیه خطاب اإلمبراطور الذي سبق ذكره، وأنه

وحسب أوربان فإن نشر الرسالة . یهدف إلى إنشاء مجتمع الجزائر دون االستعمار الفرنسي
كان بمثابة الشرارة لحرب شعواء شنت ضد كاتب الكراسة الذي اتهم بأنه 1863فیفري 6في 

الناطق الرسمي باسم مجموعة متآمرة على مشروع االستیطان األوروبي بالجزائر، وتوالت 
صبت الطاوالت بساحة الحكومة بمدینة الجزائر للتوقیع على العرائض، ردود األفعال ون

ًودخلت الكنیسة الفرنسیة بالجزائر هذا الجدل؛ فأصدر أسقف الجزائر أوامرا لرجال الدین 
.1بقراءة الصلوات لتخلیص الجزائر من الخطر والمحن التي تتربص بها

ةالقرار املشيخي واحنطاط االرستقراطية التقليدي. 2
یهدف في ظاهره تملیك القبائل 1863فریل أ22كان القرار المشیخي المؤرخ في 

لى بلدیات ودواویر وجرد وترتیب العقارات إراضي التي تستغلها مع توزیع هذه القبائل األ
.قالیم المستحدثةسیس الملكیة الفردیة في األأخیرا تأو، قالیمهاأالموجودة في 

1. Annie Rey Goldzeiguer : Op. Cit., p.195
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لمشیخي كان له هدف سیاسي ویمكننا تلخیص هذا ن هذا القرار األكن الحقیقة 
.رستقراطیة وتفكیك القبیلةسر األضعاف األإ: هماساسیتینأالهدف في نقطتین 
ابلیون الثالث صاحب مشروع هلیة من أهداف نرستقراطیة األضعاف األإفهل كان 

مقاربة هيقطاعیة عسكریة تخضع لسلطانهإالعربیة والذي كان یرید جعل الجزائر ةالمملك
.غریبة

هلي قبل القرار المشیخي ن هذه المقاربة تبدو صحیحة باعتبار القاید األأوالحقیقة 
ن القضاء المدني أورغم .داریة وسیاسیةٕاكانت له سلطات واسعة مالیة وقضائیة وردعیة و

.نه كان یتمتع بحضوة لدى القضاةأال إالذي لم یكن من اختصاصاته 
قرار المشیخي ومن هذه قالیم التي شملها الازات كبیرة في األنه انتزعت منه امتیأبید 
:االمتیازات

.حصاء وجبایة الضرائبإ-
.لى الشرطة القضائیةإوكلت أالسلطة القضائیة الردعیة التي -
.لى المصالح المختصةإسندت أداریة التي السلطة اإل-

Sénatus consulte كونسولتالسناتوسدواعي صدور قانون . أ

انون مجلس الشیوخ أو القرار المشیخي المعروف باسم السناتوس كونسولت صدر ق
تزید عن وذلك بعد مناقشات طویلة، فقد احتلت القضیة الجزائریة لمدة1863أفریل 22في 

تم إرسال المرسوم المشیخي إلى مجلس 1863منذ بدایة شهر مارس و.الشهر اهتمام النواب
دواعي إصدار المرسوم المشیخي، فتشكلت لجان (Allard)األمة، وعرض الجنرال آالر 

. 1إلعداد ضوابط ومعاییر تحریر تقریر في ذلك الشأن
ٕكعقد عدالة واصالح اتجاه أهالي "وحاولت الحكومة الفرنسیة أن تبرز هذا القانون

.2"عنه لضمان راحة وازدهار الجزائروكإجراء ال غنىالجزائر
: قانون هيوكانت األهداف المعلنة لهذا ال

1. Statistique et documents relatifs au Sénatus-consulte sur la propriété arabe, Paris,
imprimerie impériale, 1863, p.122
2. Aimé Poivre : Comment s'exécute le sénatus-consulte sur la propriété en Algérie,
Alger, imprimerie F. Paysant, 1868, p.1
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.تحدید أراضي القبائل-
.راضي على مختلف دواویر كل قبیلةتقسیم األ-
.إقامة الملكیة الفردیة في كل أرض دوار تتاح الفرصة إلقامتها-

اللجان واللجان بتعیین(Pelissier)بیلیسیيالجنرال قام1863جویلیة 3ومنذ 
اضي العسكریة والمدنیة وتحت إشراف الفرعیة اإلداریة المكلفة بتطبیق هذا القانون في األر

.1ورعایة الحاكم العام
وقد قام الباحث الدكتور عبد الكریم بجاجة بتنظیم سجالت السناتوس كونسولت

.2المخطوطة وترتیبها باألرقام، مع وضع خریطة لقبائل الشرق الجزائري

سناتوس كونسولت وأهدافه احلقيقيةنصوص ال. ب
:نصوصه. 1

في سبع مواد على النحو 1863فریل أ22سناتوس كونسولت في جاء قانون ال
:التالي

إن األرض المشاعة التي تستغلها القبائل المختلفة في الجزائر بصفة مستمرة : المادة األولى
.منذ زمن طویل إنما هي ملك رسمي للقبائل

:ًسیتم إداریا في أقرب اآلجال: المادة الثانیة
فكل قبیلة بالتل والبالد ،عها على مختلف الدواویرتوزیوتحدید مناطق القبائل- 

ًاألخرى الخاصة للزراعة، مع االحتفاظ برصید من األراضي تكون ملكا 
.للبلدیات

تأسیس الملكیة الفردیة على أفراد تلك الدواویر؛ حیث یتم االعتراف بهذا - 
تي اإلجراء وبفائدته، وستصدر مراسیم إمبراطوریة تحدد الوضعیات واآلجال ال

.تتأسس علیها الملكیة الفردیة لكل دوار

1. Aimé Poivre : Op. Cit., p.2
2. Abdelkarim Badjadja : Cartographie agraire de l’Est algérien à la fin du XIXe siècle,
étude de géographie historique à partir des archives du Senatus consulte, diplôme
d’études approfondies, Constantine, octobre 1974, Université de Constantine,
département de géographie.
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وأشكال وشروط ،أشكال تحدید أراضي القبائلوسیتم تنظیم إداري عمومي:المادة الثالثة
األشكال والشروط التي و،توزیعها بین الدواویر، وتبعیة األمالك التابعة للدواویر

.تتأسس علیها الملكیة الفردیة
لریوع والمستحقات والرسوم المستحقة للدولة على القائمین یستمر تحصیل ا: المادة الرابعة

على مناطق القبائل، كما كانت علیه في السابق، وستصدر أوامر من خالل 
.مراسیم إمبراطوریة مختلفة في شكل تنظیمات إداریة عمومیة

ات تحتفظ الدولة بحقوقها على ملكیة ممتلكات البایلك وحقوقها على الممتلك: المادة الخامسة
كما حددته (domaine)، كما تحتفظ بحقوقها في المجال العمومي "ُالملك"

ًبما في ذلك مجال الدولة؛ خصوصا 1851جوان 16المادة الثانیة من قانون 
ًفي ما یتعلق باألخشاب والغابات طبقا للبند الرابع من المادة الرابعة من القانون 

.المذكور أعاله
جوان 16تان الثانیة والثالثة من المادة الرابعة عشر من قانون تلغى الفقر: المادة السادسة

بشأن تأسیس الملكیة بالجزائر، في حین ال یمكن أن تسري الملكیة 1851
ًالفردیة إال ابتداء من الیوم الذي تتأسس فیه قانونا من خالل استخراج عقود  ً

.الملكیة
ًخصوصا التي تتعلق باقتراح الملكیة 1851جوان 16ال تلغى أحكام قانون : المادة السابعة

.1بسبب المنفعة العامة وأعمال الدولة

: للقانونالحقیقیةاألهداف . 3
األول تكوین : أفریل یرمي لتحقیق هدفین أساسیین22كان قرار مجلس الشیوخ في 

إرادة الملكیة الفردیة وتشكیل الدوار على قاعدة بقایا القبائل المفككة ویعبر الهدف األول عن 
رأسمالي باألحرى إلى القوابل االقتصادیة الرأسمالي أو الالاالنتقال بالمجتمع الجزائري ما قبل

والحقوقیة لمجتمع رأسمالي أما منعطفات هذه التحوالت التي قلبت الجزائر فقد تمثلت في 
توسیع إزالة العقبات القانونیة لتسهیل عملیات البیع والشراء العقاریة وخلق شروط مالئمة ل

1. Rodolphe Dareste de la Chavanne : De la Propriété en Algérie, loi du 16 juin 1851,
sénatus-consulte du 22 avril 1863, 2e édition1864, p.240-244
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.يالقتصادي الخاص بالنظام الرأسمالالمستوطنات األوروبیة وبسط آلیات اشتغال النشاط ا
أما الهدف الثاني فله مثل األول عدة وجوه فبعد أن خلقت الملكیة الفردیة وانفصل 
الفرد عن القبیلة استلزم األمر إعادة تجمیع العدد الكبیر من األفراد المتحررین من الروابط 

ٕیة في إطار ما ارضي واداري هذا اإلطار هو الدوار وهو دائرة لحد ما إداریة شكلها الجماع
قرار مجلس الشیوخ الذي استهدفت عملیاته تفتیت القبائل إلزالة الحواجز أمام عملیات بیع 

.1وشراء األراضي
وقبل انتهاء أعمال اللجنة المكلفة بوضع قانون السناتوس كونسولت في شكله النهائي 

ّعریضة قدمها المستوطنون یعبرون 336عدد 1863مارس 24ص مجلس األمة في ّخص
11فیها عن األسى العمیق لدیهم ، ولم یعلق مجلس األمة مناقشة الموضوع إال في یومي 

.2بواسطة عملیة التصویت1863أفریل 13و

:الصعوبات والنتائجبدایة التطبیق، 
حجر األساس لما سیعرف بمشروع نزع ملكیة كان قانون السناتوس كونسولت بمثابة ال

ألف هكتار من أراضي العرش إلى 800القبائل ونتج عنه تفكیك القبائل وتحویل زهاء 
ملكیات خاصة وكان القصد ضرب وحدة القبیلة وروابط النسب وقوة القرابة كممون للشوكة 

.3المحاربة في الجزائر
ث بدأت عملیات التحدید في أوالد دراج ویمكن تقدیم نموذج  لتطبیق هذا القانون حی

وأثناء العملیات واجهت اللجنة المكلفة بتحدید .18694وانتهت سنة 1868بالحضنة سنة 
:ٕملكیات القبائل وانشاء الدواویر عدة مشاكل أهمها

.عدم وضوح حدود القبائل والدواویر- 
عوي الذي تمارسه رفض عدد من هذه الدواویر لتحدید أراضیهم بحدود نظرا للنشاط الر- 

جوزف عبد جمةتر1960-1830االستعمار الفرنسي في الجزائر سیاسة التفكیك االقتصادي واالجتماعي : عدي الهواري.1
78، ص1،1983ط،بیروت،الحداثةار، داهللا

2. Annie Rey Goldzeiguer : Op. Cit., p.205
وهران ،دار ابن الندیم للنشر،دراسة في الذهنیات والبنیات والمآالت،الجزائر عشیة الغزو االحتاللي: محمد الطیبي.3

194-193ص، ص2009
4. Abdelkarim Badjadja : Op. Cit., p.35
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هذه المجموعات السكانیة والذي یتعارض مع االستقرار وتحدید الحدود الرسمیة التي ال 
.یجوز تخطیها

عدم فهم اللجنة لخصوصیات المجتمع الجزائري وتركیبته المتالحمة في شكل تحالفات - 
.   1لألرضقبلیة تجسها الملكیة المشتركة 

ي بإقلیم الشرق أن تم تجرید األهالي من مساحة  تطبیق القانون المشیخوقد نتج عن
لمساحة بعد ذلك لتصل إلى لصالح أولى مراكز االستیطان، وزادت اه30391تقدر بـ

أراضي ألراضي التي كانت تعرف باإلجمالیة لمن المساحة%70، وهو ما یمثل ه224936
.2اإلقلیمالعزل بهذا 

كز االستیطان، بل امتد إلى منحها للشركات بمنح أراضي العزل لمرااألمرلم یتوقفو
الكبرى؛ وذلك بتكریس سیاسة نابلیون الثالث المشجعة على االستیطان لفائدة الشركات 

؛ وذلك بانغراس الشركة 1853ًالسیاسة ابتداء من عام ، وقد عبر عن هذه3الكبرىالرأسمالیة 
في قبیلة ه8885ها ، من بینه20000على مساحة(Société genevoise)السویسریة 

. 4للشركة العامةه89500عامر الظهرة بسطیف، وتم منح 
جاءت قرارات السناتوس كونسولت في مصلحة تطویر االستیطان وتنظیمه، رغم و

.5سیمونیون بقیادة  إسماعیل عربانكة العربیة الذي كان یقوده السانوجود تیار الممل
إلى فقدان قدراتها الدفاعیة بائل الجزائریة بالقهذه التغییرات والتحویالت أدت إن 

،ونجاعتها، كما أن النسب فقد أهمیته كظاهرة اجتماعیة ذات قیمة شرعیة یتوارثه أهل القبیلة
وبتفتیت القبیلة أصیبت األرستقراطیة التقلیدیة إصابة بالغة ألن القبیلة كانت سبب وجودها 

التحویلیة الخطیرة لم تكن لتحدث دون أن یكون والحقیقة أن هذه اإلجراءات،وركیزتها الثابتة
لها آثار خطیرة على مستوى الضمائر والوجدان االجتماعي؛ فاألهلي لم یعد یحس بارتباطه 
ِبالروابط القویة للجماعة، ولم یعد یحي تلك األجواء المشحونة بالتضامن الذي یربطه بوطنه 

ضي الذي یحتفظ له بالكثیر من الصغیر عن طریق المصالح المشتركة والعادات والما

1. Rodolphe Dareste de la Chavanne : Op.Cit, p.145
2. Djilali Sari : L’éviction des paysans des terres azels dans le Constantinois, Majallet
ettarikh, 1er semestre, Centre national d’études historiques, Alger, 1980, p.48
3. Conseil général de la province de Constantine ; Rapport du préfet, Session ordinaire
de 1859, Constantine, p.122, 123
4. Djilali Sari : Op. Cit., p.54
5. Ani Goldzieguer : Op. Cit., p.45
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.1الذكریات
رض ان في العهد البایلیكي متمسكا باألكوهكذا فالمجتمع الریفي الجزائري الذي 

ّن صار یشكل عائقا أمام حركة االستیطان أرض بعد صلته باألوالعمل الفالحي، قد بدا یفقد
شتى السبل وسن مختلف األوروبي في الجزائر مما جعل السلطات االستعماریة تلجأ التباع

التشریعات لالستحواذ على األراضي ومنحها للمستوطنین والشركات التي بدأ نفوذها وتأثیرها 
. یزداد مع مرور الزمن

ن القبیلة كانت أذلك ؛صابة بالغةإهلیة رستقراطیة األصیبت سلطة األأبزوال القبیلة و
.سبب وجودها ومصدر قوتها وركیزتها الثابتة

حداث شرخ في إلى إمبراطوري سباب والبواعث التي دفعت المشروع اإلینا من األأرلقد
جسم هذا الكیان المتماسك القبیلة حتى یتمكن االستعمار من النفاذ من خالله والجدیر 

.مبراطوريبالمالحظة هنا هو االبعاد السیاسیة التي طبعت انجاز قرار مجلس الشیوخ اإل
بعاد سیاستنا هي أن أن ال تنسى أعلى الحكومة ":ال آالرن صرح الجنرأوفي هذا الش

مام أفساح المجال ٕاهالي وتفتیت القبیلة وتأسیس الملكیة الفردیة وثیر القادة األأضعاف تإ
وكانت ". 1851من قانون 2المادة وروبیین لیمكنهم التدخل في شؤون القبیلة بما تخوله األ
دوانیة للقبیلة وتعتبرها هیئة تعیق سبیل التطور وهي قلیة في مجلس الشیوخ ترى القوة العاأل

.مهد وحاضنة للتوتر والتمرد وهي بشكل عام  خطر عمودي
تسلط القیاد ویخضعون لنفوذهم المادي بل الروحي طار القبیلة یواجه السكان إفي 

.وروبیینهالي على األحیانا ما یبعد السكان األأ
سراع في تفكیك نه من الضروري اإلأعمار یرى اعتبارا من هذه الحالة كان االست

القبیلة هذا الكیان االجتماعي الذي بدا صامدا رغم الضربات القویة التي تلقاها على الصعید 
.العسكري

أن جدر ن عملیة التفكیك االجتماعي كان من األأویرى منظرو االستعمار الفرنسي 
.هالي المكاتب العربیةؤون األقیادات تكون على درایة بشن تؤطرهاأوتتم ببطء

1. Manouba  Benmati  Hamana : De la tribu à la révolution agraire, les statuts fonciers
dans l’est algérien, approche cartographique, Thèse du 3ème cycle, Université Montpelier,
1985, p.13
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فرادها نظاما أمارست على القبیلة على تماسكها عبر العصور ومن هنا حافظت 
هالي ي العام ومن القبیلة كان األأقهریا قوامه الخوف من عقوبات نظام الجماعة وغضب الر

شكال أن ي العام تمثال شكال مأو الرأهالي یستمدون قوتهم ویستوحون قیمهم وهي بالنسبة لأل
.الوطن

لى تحطیم هذا النظام القدیم فیجعل من القبیلة الواحدة إوقد عمد القرار المشیخي 
دواویر بلدیة، واستحدثت من المساحات الشاسعة التي كانت تشغلها القبائل ما عرف 

.مالك العامة البلدیة وجاء القانون المشیخي لیكرس شرعیة التقسیمباأل

:النتائج
:یاد والمشایختقلیص نفوذ الق

، ویمكن تقدیم أبرز نموذج من 1هالي بما لهم من ملكیات زراعیةارتبط نفوذ القادة األ
ن عائلة المقراني كانت أج یجاءت التقاریر لدائرة برج بوعریرفقد. عائلة المقرانيخالل 

متخوفة من القرار المشیخي خاصة شقه المتعلق بقانون المنازعات الذي یضعهم وهم 
.هاليعلى قدم المساواة مع العامة من األشرافاإل

سرة المقراني هو بمثابة تبیان لحقبة زمنیة فقد طبعت هذه العائلة حقبة أن تاریخ إ
ثل رمزا منقوشا نها ظلت تمأال إلى الحضیض إن العائلة هوت أومع ،زمنیة من تاریخ البالد

.في ذاكرة التاریخ
ن هذه أبید ،دارةهالي من سلطة اإلد األلقد كانت لعائلة المقراني صالحیات هي عن

وهذا في غضون سنوات معدودة وكان ،خرىاالمتیازات والصالحیات سقطت الواحدة تلو األ
خر ما حافظت علیه هذه العائلة هو حق التویزة ولكن حتى هذا الحق فقدته بموجب قانون آ

.2حباطإاب بخذت امتیازات عائلة المقراني تتراجع ما جعل العائلة تصأو، 1863

1. Tahar Ouach : La mise en place de l’administration civile en Algérie et la pérennité du
caïdat, in Les administrations coloniales, état de l’historiographie. Structures et acteurs.
(Sous la direction de Samia El Mechat) Bulletin de l’Institut d’histoire du temps présent,
p.80

.المكاتب العربیة، المرجع السابق: صالح فركوس. 2
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:إصالح القضاء األهلي
جراءات االستئناف وتقلیل تكالیفه إللمسارعة في 1859دیسمبر 31جاء مرسوم
لى قضاة إهالي وبموجب هذا المرسوم تحول المستشارون األ.لزاميإوجعل الدفع غیر 

.ن اختصاصاتهم لم تتعدى قضایا الزواج والطالق والمیراثأحقیقیین رغم 
هالي ومناصریهم لذا سارع المستوطنون للضغط المرسوم انتصار لألوقد عد ذلك 

Gastonbidلتظهر نتائج لجنة 1865لغائه وهو ما حدث بعد فترة قصیرة، وجاءت سنة إل

هالي كالمكي بن بادیس ومحمد السعید بن عیان األأوالتي عرفت احتدام النقاش بین عدد من 
:بالتوصیات التالیةعلي الشریف وبین ممثلي المستوطنین انتهت

.استشاریة عوض مجالس ذات سلطة تنفیذیةتعیین مجالس .1
.هلیة في كل محكمةأتشكیل غرف .2
.إنشاء مجلس أعلى للفقه اإلسالمي.3
.عن طریق مسابقةهالياختیار القضاة األ.4

وكان مقره 1866سالمي فقد تم تشكیله سنة على للفقه اإلوفیما یتعلق بالمجلس األ
184وتم تعیین .الي عن مقاطعة قسنطینةهر، ویالحظ انه تم اسبعاد ممثلي األبمدینة الجزائ

، وكان مع كل قاضي مساعدوه كالباش عدل 1867قاضیا وزعوا على مختلف المحاكم سنة 
مر في التنظیم البایلیكي القدیم، مع اختالف الصالحیات وهو ما كان علیه األ؛والعدل

.والمكانة بطبیعة الحال

:1871-1864ضات المحلیة واالمتحان العسیر للقیادات المحلیة االنتفا
دارة االستعماریة من اجل احتواء أي معارضة جراءات الردعیة التي طبقتها اإلرغم اإل

ن االنتفاضات المحلیة ما فتئت تهدد الوجود أال إبت أي شعور بالممانعة، سهلیة وكأ
هلیة رغم ي التخلص من القیادات األالفرنسي، وقد رغبت فئات عریضة من المستوطنین ف

كل ما قدمته من خدمات جلیلة، وذلك بالزج بها في قمع االنتفاضات المحلیة التي اندلعت 
:في تلك الفترة، وكانت هذه الفئات تسعى لتحقیق هدفین رئیسیین

هلها وعشیرتها لقمع أنها ستواجه أاختبار مدى والء هذه القیادات على اعتبار :ولاأل
.االنتفاضاتهذه 
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التخلص من هذه القیادات في المعارك الحربیة التي تخوضها وبذلك یتم :الثاني
زعاج للمستوطنین، ولطالما إلت مصدر كدارة البایلیكة القدیمة التي شزاحة آخر مظاهر اإلإ
.كدوا عدم جدوى بقائها في ظل التفوق العسكري للجیش الفرنسيأ

االنتفاضات التي واكبت مشروع المملكة العربیة قلیم قسنطینة اندلعت عدد منإوفي 
همها االنتفاضة التي قادها محمد بن بوخنتاش في الحضنة الغربیة التي كانت أونذكر من 

سرة أفراد أحد أنتیجة سوء تصرف قاید الحضنة الشرقیة سي المختار بن دایخة اتجاه 
بصالحیات وامتیازات واسعة مرابطیة من عرش اوالد علي بن ناصر، وكذا تمتع هذه القاید 

.1هالي وتجسد ذلك في حرمان السكان من حقهم في السقيعلى حساب األ
خماد هذه االنتفاضة وقد استعانت السلطات الفرنسیة بعدد من القیادات المحلیة إل

.وكانت تستخدمهم كدروع بشریة
ي شهدت خیر عملیة تكوین قیادة خاصة بالحضنة التألى تإقد أدت هذه االنتفاضة و

.2تعاقب عدد كبیر من القیادات تحت سلطة ضباط المكاتب العربیة لبریكة وبوسعادة
فقد .كثر والء لهاأهلیة أدارة االستعماریة هذه االنتفاضة لتنصیب قیادات واستغلت اإل

لغیت المشیخات القدیمة في اوالد عمر وتم تجمیعها في قیادة جدیدة تتبع الشیخ بیبي محمد، أ
سماعیل إالسلطات بعزل القاید سي المختار بن دایخة وعینت بدال عنه القاید سي كما قامت

.3ولد الكسغلي من عرش اوالد علي بن صابر
هلیة باعتبارها كامتحان آخر للقیادات األ1864حداث اوالد ماضي عام أوجاءت 

فكیف تعاملت شكلت امتدادا النتفاضة اوالد سیدي الشیخ وتهدیدا للوجود الفرنسي بالمنطقة، 
القیادات المحلیة مع هذه االنتفاضة؟

ن هذه االنتفاضة جاءت نتیجة سوء تسییر المكاتب العربیة في برج أفي البدایة نشیر 
عراش الحضنة لمواجهة السلطات ألى اتفاق عدد من إدى أمر الذي بوعریریج وبوسعادة، األ

، )1954-1840(الفرنسياالحتاللفترةالغربیةفي الحضنةوالسیاسیةاالجتماعیة واالقتصادیةاألوضاع: كمال بیرم. 1
43- 36، ص ص2011،جامعة قسنطینةوالمعاصر،الحدیثالتاریخفيالدكتوراهدةهاشلنیلمقدمةوحةأطر

43، صالمرجع السابق: كمال بیرم. 2

45المرجع نفسه، ص. 3
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.1الباشاغا المقرانيهلیة ممثلة في، وهنا تم الزج بالقیادات األستعماریةاال
مدى تدهور العالقة بین المقراني وضباط المكاتب 1864ثبتت انتفاضة عام أوقد 

دارة االستعماریة في تقلیص نفوذ العربیة، واستمرت هذه العالقة في التدهور بسبب رغبة اإل
.وروبي في مناطق نفوذهمهلیة وتوسیع االستیطان األالقیادات األ

هم أدارة االستعماریة، ولعل عالن تمرده على اإلة المقراني إلوقد قادت بواعث عدید
هلي مما عجل بقیام حساسه بفقدان مكانته القویة وسط المجتمع األإهذه البواعث هو 

التي توسعت لتشمل مناطق هامة من الجزائر، وكادت تعصف بالوجود 1871انتفاضة عام 
.االستعماري

طاحت أنها أما في تاریخ الجزائر إذ منعرجا حاس1871وهكذا فقد مثلت سنة 
عوانهم أبرز مظاهر قوتها ونفوذها، وصار القیاد األهالي وأبالقیادات المحلیة وسلبت منها 

من الشواش والخوجات الذین كانوا من مظاهر النظام البایلكي القدیم، ال سلطة فعلیة لهم 
مام هذا الوضع البائس أو.ليهاوغیر قادرین على استرجاع مكانتهم ونفوذهم الرمزي وسط األ

من تقدیم مزید من التنازالت للسلطات االستعماریة التي ما فتئت تستعین ًلم یجد هؤالء بدا
.هلي وتفتیته من الداخلبهم لقهر المجتمع األ

لیون على خطى أصحاب المشاریع االستعماریة في الجزائر، محافظا وهكذا استمر ناب
لیكیة مع إحداث تغییرات على نظام القبیلة العسكریة على بعض عناصر اإلدارة البای

إسناد والشریفیة المرابطیة قاعدة النظام البایلیكي محتفظا بمركزیة القیادة والمخزن شكلیا مع 
اتب العربیة، مؤكدا على إزالة الحدود بین القیادات والمشیخات سلطتیهما الفعلیة إلى المك

لقیادات وتغلیبها على الخلیفیات، فبعد إلغاء المناطق قصد إضعافها إضعافا تاما مع تعمیم ا
المختلطة منذ بدایة الجمهوریة الثانیة أصبحت الحدود الحقیقیة تفصل بین اإلقلیمین 

.العسكري والمدني
ن یكون لها آثار أجراءات التحویلیة الخطیرة لم تكن لتحدث دون ن هذه اإلأوالحقیقة 

هلي لم یعد یحس بارتباطه بالوشائج فاأل.االجتماعيوخیمة على مستوى الضمائر والوجدان
جواء المشحونة بالتضامن الذي یربطه بوطنه الصغیر القویة للجماعة ولم یعد یحس بتلك األ

1. Colonel Robin : L'insurrection de la Grande Kabylie en 1871, H. Charles-Lavauzelle,
Paris, 1901, p.512
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عن طریق المصالح المشتركة والعادات والماضي الذي یحفظ له الكثیر من الذكریات 
.طارهإصله بل نزع من ألع من هلي لم یقتن األأحداث، والخالصة من هذه التطورات واأل
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اخلامتة

تمثل سقوط الحكم العثماني في الجزائر في استسالم الداي دون بقیة اإلدارة البایلكیة، 
. فوضعت المشاریع االستعماریة لتصفیة الهویة اإلسالمیة في اإلدارة البایلكیة

جعل نظام البایلك من القبیلة العسكریة القوة الحربیة الوحیدة على سائر المؤسسات 
فالقبیلة هي المعلم السیاسي الذي ارتكز علیه الحكم . سسة اإلنكشاریةاألمنیة دون مؤ

العثماني خارج بؤر سلطته في المدن، وساد هذا النظام الحكم العثماني بالجزائر في كامل 
ًمراحله وفي كل أحواله، ولم یضع االستعمار الفرنسي بقوته العسكریة القتالیة نهایة لهذا 

) إلخ... المشاریع االستعماریة، المكاتب العربیة، (بین اللین النظام، فلجأ إلى المواءمة
ًوفنون القتال المتقدمة، فجاءت المقاومة العنیدة لالستعمار مرتبطة بالتنظیم القبلي الذي كان 

.العثمانیون قد أقاموا علیه نظام إیالتهم
یلة، لكنها سعوا إلى إخضاع القب" األرض الجزائریة"مع تقدم استیالء الفرنسیین على 

ًففي الشرق الجزائري ظل نظامها بایلكیا في األساس، ولم : ظلت تحافظ على نظامها وهیكلها
یحدث أي تعدیل یذكر، أما في الغرب الجزائري فقد حدثت تغییرات في عهد األمیر عبد 

؛ وهي"األغالیك"من نظام البایلك، تجلت تلك التغییرات في " دولته"القادر الذي اقتبس نظام 
ًمجموعة قبائل مجتمعة أعلنت ثورتها ضد االستعمار الفرنسي محافظة في نفس الوقت على 

بعض مناطق لمناطق المستقلة كبالد القبائل ووفي ا. روحها القبلیة وهیكلها ونظامها الداخلي
."نبالة محلیة أهلیة"ًسائدا على شكل " نظام المشیخة"الجنوب ظل 

التي كان یقوم " الفكرة األساسیة"تعماریة الفرنسیة وظف منظرو ومنفذو المشاریع االس
مفهومیة وأسس نظام "؛ وهو ما سمیته )السلطة العثمانیة بالجزائر(علیها نظام البایلك 

المركزیة، والجیش، : ؛ التي أقاموها في كل مشاریعهم االستعماریة على ثالثة أسس"البایلك
.واألعیان

صاحب مشروع "جو وعقبهما نابلیون الثالث ارتكز الماریشال فالي والماریشال بی
القاضي بعدم استبدال مركز البایلك التقلیدي المتمثل " مبدأ المركزیة"على " المملكة العربیة
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في رمزیة مدینة قسنطینة، على اعتبار أن استبدال مركز البایلك خطر على استقرار السلطة 
لتي تأسست علیها جمیع المشاریع الفرنسیة؛ فأصبحت المركزیة إحدى الركائز األساسیة ا

.االستعماریة
أما الجیش فقد شكل أحد المالمح الهامة التي تبناها أصحاب المشاریع االستعماریة 

؛ "مفهومیة البایلك"الفرنسیة، من حیث االعتماد علیه على أنه العنصر الفاعل األساسي في 
في العهد العثماني یقوم بدور فقد عهدت إلیه مهمة إخضاع األهالي الجزائریین بعدما كان 

فالسلطة الفرنسیة التي اقتبست وسیلة ضمانها من نظام الحاج أحمد باي في ". ضمان الوالء"
عهد الماریشال فالي، أو من نظام األمیر عبد القادر في عهد بیجو، ونظام اإلمبراطور 

ثلت في الجیش نابلیون الثالث، أوكل فرضها على األهالي الجزائریین إلى سلطة علیا تم
الفرنسي، وسلطة سفلى تمثلت في الخلفاء، واآلغوات، والقیاد، ورؤساء القبائل مع خضوع 

ًالسلطة السفلى خصوعا مطلقا للسلطة العلیا ً.
كما اقتصر أصحاب المشاریع االستعماریة الفرنسیة على أشكال التأطیر الموروثة من 

و الریف على العائالت العریقة، واختیار العهد العثماني، واالستناد مثلهم في المدینة أ
الموظفین في منصب الخلیفة والباشاغا واآلغا والقاید من العائالت ذات التأثیر الكبیر والنفوذ 

وهكذا فإن المركزیة واالعتماد على الجیش واألعیان هي العناصر الفاعلة في . الواسع
.مفهومیة توظیف الفرنسیین لنظام البایلك

ًى التنظیم الجغرافي القدیم والقبیلة أساسا للمجتمع األصلي، وإلدماج هذا أبقى فالي عل
ًالنظام البایلكي في النسق االستعماري أضاف عنصرا جدیدا ألسس وأبعاد ذلك النظام تمثل  ً

وهكذا أصبحت هذه الفكرة من أهم المبادئ واألسس اإلیدیولوجیة في . في االستیطان والدمج
.الجدید المعد لحكم الجزائرمفهوم النظام الفرنسي 

ًوهكذا أبقیت قسنطینة عاصمة لألجهزة اإلقلیمیة، وضع على رأسها قائد عسكري 
ًفرنسي حاكما للمقاطعة بدل الباي یجمع في یده جمیع السلطات، یلیه الخلیفة الذي یرأس 

یشال فالي لقد عمل المار). رئیس الفرقة(ًعدة قبائل، ثم القائد رئیس القبیلة، وأخیرا الشیخ 
على عدم هدم المؤسسات السابقة مع إحالل حكم السلطات الفرنسیة محل نظام الحاج أحمد 

.ًباي جاعال منها أجهزة منفذة ألوامر الحاكم
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األعیان "لم یحدث الماریشال فالي أي تعدیل یذكر على البعد السلطوي المتمثل في 
القتصادي والمالي المتمثل في األرض في المنطقة األولى، وكذلك بالنسبة للبعد ا" والقضاء

ٕوالضرائب، وانما أحدث تغییرات وتحویرات في المنطقة الثانیة المختلطة التي تمثل البعدین 
؛ وهو مجال جغرافي جیوستراتیجي كان البایلك )القیادة والمخزن والعزل(الجغرافي واإلداري 

ول للمعمرین الذین یأتون إلى إفریقیا االحتیاج األ"یعتمد فیه على القبیلة، وعلیه یرى فالي أن 
هو إیجاد أرض لهم یمكن فالحتها دون أن یتعرضوا إلى مصاریف، كما یجب إخراج أرض 

وعلیه، فما هي التعدیالت التي ". إفریقیا من الصفة التي كانت علیها في النظام اإلسالمي
أحدثها الماریشال فالي بشأن القبیلة في المنطقة الثانیة؟

ًجاعال إیاها ) العزل(اریشال فالي بالقرار الذي اتخذه بضم أراضي البایلك قصد الم
والعزل هو األراضي التي كانت تستقر . ًفرعا من الموارد العامة إضعاف القبیلة ورؤسائها

وبذلك جرد القبیلة من الوسیلة التي ). القبیلة المخزنیة(علیها القیادات وقبیلة الزمول والدوائر 
. وهي األرضتعتمد علیها؛
كان الهدف من ذلك هو فسح إمكانیة تكوین مستعمرات استیطانیة للمعمرین وقد 

ًاألوروبیین، كما أصدر فالي قرارا أعاد بموجبه تشكیل القبیلة المخزنیة التي كان یعتمد علیها 
ٕالبایلك قوة عسكریة معیدا تنظیمها لیس على الطریقة العثمانیة وانما أنشأ من فرسانها قو ات ً

مساعدة خارج القبیلة المخزنیة وبعیدة عن التنظیم العسكري الفرنسي، كما مس هذا القرار 
كتائب القبائل؛ حیث كان بعض الشیوخ برتبة قیاد، مثل شیخ بلزمة، وشیخ قصر الطیر 
ًیمارسون صالحیاتهم بمساعدة فرسان مخزنیین مجردا هؤالء الشیوخ من قوتهم العسكریة؛ 

فقد جرد شیوخ ورؤساء قبائل . قبیلة االجتماعیة واالقتصادیة والعسكریةوبذلك حطم قوة ال
ًالمخزن من قبائلهم المخزنیة مدمجا إیاهم في قوات الصبایحیة قواتا مساعدة، وشریطا مؤمنا  ً ً ً

.لالستیطان األوروبي
بالمنطقة األولى القضاء على اإلدارة )1848-1840(شمل مشروع الماریشال بیجو 

أما بالمنطقة . سنطینة، وتجسید النظام المدني على أراضي العزل، ودمج القضاءاألهلیة بق
ٕالثالثة فقد عمل على تعمیم نظام القیادة مع سن تشریعات مركزیة لتعیین واقالة الخلفاء 
ورؤساء القبائل العسكریة والشریفیة المرابطیة، والعمل على القضاء على القوة العسكریة 
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. ائب المفروضة على الزعامات المحلیة قصد إخضاعها ثم احتوائهااألهلیة، وتحجیم الضر
وفي األخیر هدف بیجو إلى وضع السلطات المسلوبة من الزعامات األهلیة في ید المكاتب 
العربیة، كما شمل مشروع الماریشال بیجو توفیر سندات قانونیة مستحدثة من طرفه للسیطرة 

سیلة أخرى لالستعمار لتكریس إضعاف القبیلة ًعلى أراضي العرش قانونیا قصد إضافة و
.دون استثناء أراضي األوقاف

حافظ الماریشال بیجو على نفس النهج الذي سار علیه سلفه الماریشال فالي مع 
اعتماده على ركائز نظام األمیر عبد القادر بدل ركائز نظام الحاج أحمد باي التي أسس 

الجیش واألعیان، وقسنطینة عاصمة للمقاطعة علیها فالي نظامه قبله؛ وهي المركزیة و
ویبقى . ًالشرقیة من الجزائر؛ مبقیا في الوقت نفسه على مفهومیة البایلك في التقسیم الجغرافي

ًأن نسأل بدایة، ما هي أهم التحویرات التي أحدثها الماریشال بیجو على اإلدارة األهلیة 
بقسنطینة وأرض القبیلة وصفة حیازتها لها؟

ًالنظام القضائي الذي كان معموال به في العهد البایلكي طوال عهد الماریشال استمر
فالي، ولما خلفه الماریشال بیجو وشرع في تطبیق النظام المدني بالمنطقة األولى قام بدمج 

.ًالقضاء متبنیا فكرة البایلك التي ترتكز على المركزیة وازدواجیة القضاء
كل شيء، ومع بدایة حكم بیجو ازداد عدد الوافدین ًكان الجیش في البدایة مكلفا ب

ٍاألوروبیین؛ عندئذ أصبحت صیاغة منظومة قضائیة للدمج ضرورة ملحة، فقسم إقلیم 
قسنطینة إلى مناطق مدنیة وأخرى عسكریة، وعلى أساس تقسیم هذه المناطق قسم القضاء 

النسبة لإلقلیم المدني؛ فب. إلى قضاء مدني وآخر عسكري؛ قضاء لألوروبیین وقضاء لألهالي
ًوهو الذي یسكنه عدد كاف من األوروبیین، طبق على األهالي الدمج القضائي كامال عدا  ٍ

أما في اإلقلیم العسكري فإن العقوبات والجنح والجرائم أصبحت تحت . األحوال الشخصیة
قضاة إشراف القضاء العسكري الذي یتشكل من المكاتب العربیة بمساعدة رجال المخزن وال

األهلیین؛ وبذلك وضعت قواعد جدیدة لدمج القضاء األهلي في القضاء الفرنسي، حیث 
سحبت كل صالحیات الجنایات في العدالة األهلیة واقتصرت على األحوال الشخصیة؛ فكل 

.تقدم في االستیطان یتبعه تطبیق القانون الفرنسي لصالح المستوطنین
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دة مقتبسة من نظام األمیر عبد القادر إلدارة شرع بیجو في إرساء قواعد تنظیمیة جدی
ًاألرستقراطیة التقلیدیة المؤطرة للقبیلة بأنواعها في المنطقة الثالثة؛ آخذا باالعتبار أن الخلفاء 
ٕرؤساء القبائل كانوا یتمتعون بسلطات واسعة مالیة وردعیة واداریة، ویحكمون مناطق 

ٍیمكن أن تبقى بید شیخ واحد؛ لهذا أراد شاسعة، في حین رأى بیجو أن تلك المناطق ال 
ًوضع تنظیم جدید لهذه المشیخات لتقلیص نفوذ رؤسائها نظرا لتأثیرها على المجتمع 

وللوصول إلى ذلك قام بإجراءات تشریعیة قصد وضع . ومنافستها السیاسیة للسلطة الفرنسیة
.سلطة المركزیةتنظیم جدید یلغي أولئك الخلفاء ویحولهم إل مجرد أعوان تابعین لل

قسم بیجو المشیخات إلى قیادات متوسطة غیر متحدة في قبائلها؛ حیث حدد عدد 
الوحدات التي تقوم على أنقاض القبیلة األم، وبإبعاد القبائل التي تربطها بها رابطة الدم 
والوالء، وذلك إلضعاف الخلفاء ذوي النفوذ وأصحاب الهالة العرقیة الدینیة، واستبدالهم 

صر مجردة من السلطة المعنویة والدینیة، وهكذا أصبحت القیادة وحدة سیاسیة وعسكریة بعنا
عممت على كامل القطر الجزائري بدل الخلیفیات، كما سن تشریعات مركزیة للتعیین 

عیینات الخلفاء والباشاغوات واآلغوات تتم من طرف القیادة العسكریة واإلقالة؛ فأصبحت ت
باقتراح من المكاتب العربیة، وهكذا قضى على استقاللیة القبیلة في اختیار شیوخها بمركزیة 
التعیین واإلقالة، كما انتزعت منهم صالحیات اقتراح القیاد والشیوخ لتصبح من اختصاص 

.المكاتب العربیة
غییر القوة العسكریة لألسر التي كانت تتزعم القبائل الشریفیة والعسكریة؛ مس هذا الت

ِّحیث كانت قبائل تحت نفوذها تكون منها قوة عسكریة تابعة لها، فقد عمل بیجو على 
ًتجریدهم من هذه القوة، وأصبح ال یحق لهؤالء الشیوخ أن یكونوا جیشا نظامیا مستقال،  ً ً ِّ

.المساعدة بإشراف المكاتب العربیةویترأسون فقط قیادة القوات
تمتع أولئك الشیوخ بالحریة في تحصیل الضریبة من األسر والقبائل التابعة لهم دون 
تدخل السلطة المركزیة في ظل النظام البایلكي السابق، أما بیجو فقد خصص عشر الضریبة 

تهم؛ وبذلك أصبحوا لكل من الخلیفة والباشاغا واآلغا، وعن طریق هذا النظام تم ضبط مرتبا
وهكذا فكك بیجو . مجرد أعوان تابعین للسلطة المركزیة یتلقون رواتب مقابل ما یقومون به

.ًقیادات القبیلة ساعیا إلى تفكیك القبیلة ذاتها
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وهكذا أصبح المكتب العربي یتمتع بسلطات واسعة من الناحیة اإلداریة، یراقب زعماء 
ویسوي الخالفات بین القبائل على المستوى القضائي، األهالي ویقترح إقالتهم وتعیینهم،

ویراقب القاضي العربي في القضایا المدنیة في كل ممارساته وأداء هامه، كما كانت له 
صالحیات مالیة حیث یحدد الضریبة على كل قبیلة، ویشرف على إدارة التعلیم والشؤون 

اإلشراف على المخزن في العملیات الدینیة بدائرته، وله صالحیات عسكریة من خالل قیادة و
.العسكریة

أهم مرتكزات وقرارات وحیثیات كل من مشروعي فالي عمالوقد شكلت هذه األ
تكاملهما من حیث األسس الفكریة ووحدة الهدف ووضوح الرؤیة، كد لنا أهو ما و،وبیجو

ًوأخذا وتوصلنا إلى عدم رضا كل من فالي وبیجو عن النتائج المحققة من مشروعیهما، 
باالعتبار أن كال منهما یمثل صفوة الفكر االستعماري الفرنسي، وأنه لم یوجد في قیادات 
الجیش الفرنسي أفضل منهما أو مثلهما في قیادة االستعمار بالجزائر، نتلمس بعض ذلك في 

فقد توصل كل منهما إلى . مراسالتهما الحمیمیة والرسمیة مع كل من الماریشال سولت وتیار
رغم أن ًي عدم الرضا عن النتائج المحققة دون االستطاعة على القضاء علیها نهائیادواع
وأخفق كل منهما في إعادة الرئیسیة للمجتمع الجزائريعلى هدم البنىقد عمل منهما كل

.تركیبها بصورة تخدم مشروعیتها
وقد تبین للسلطات الفرنسیة العلیا عدم نجاعة مشروعي فالي وبیجو نجاعة مرضیة،

بینا االنسجام االجتماعي والسیاسي واالقتصادي لنظام البایلك بالمفهوم العثماني ضمن تلك 
األمر الذي كان یعلمه كل من فالي وبیجو دون إدراكه أو إدراك أبعاده . البنى االجتماعیة

واإلیمان به؛ أي أنهما أخذا نظام البایلك دون مفهومیته األصلیة وأبعاده، األمر الذي بث 
فوضى اجتماعیة عارمة في المجتمع الجزائري إلقامة مجتمع المعمرین األوروبیین دون 
التوصل إلى تحدید عالقة واضحة بین المجتمع المفككة بناه والمجتمع المزمع إنشاؤه 

لم تتجاوز اإلجابة عن هذه القضیة إقامة مراكز عمرانیة صغیرة، فتطلب األمر ). المعمرون(
مركزیة االستعماریة بباریس الشروع في مشروع جدید؛ هو مشروع ًلزوما عن السلطة ال

.المملكة العربیة لنابلیون الثالث
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تم سحب الماریشال بیجو من الجزائر لدواعي عدیدة؛ أبرزها بدایة عهد جدید یتطلب 
ًرجال جدیدا للمشروع االستعماري بالجزائر، وكثرة معارض ي بیجو ومشروعه بالجزائر ً

ًا تصدر نابلیون الثالث الساحة السیاسیة بفرنسا فدخلت عهدا جدیدا على وهكذ.وبفرنسا ً
اتجاه الجمهوریات اإلیطالیة : المستویین الداخلي والدولي في إطار تحییدین أوروبیین كبیرین

.واإلمارات األلمانیة نحو الوحدة
اتسم عهده بكثرة التجارب وحسن االستماع لمستشارین معینین في ما یخص الشأن

المملكة "الجزائري؛ األمر الذي أدى إلى ظهور مشروع استعماري فرنسي جدید عرف بـ 
تمثل المحور األول . نجمله في ثالثة محاور رئیسیة1870و1848تبلور بین سنتي " العربیة

تم 1860و1848التخلص من بقایا النظام التقلیدي األهلي سرى مفعوله بین سنتي "في 
، وقد شمل هذا المحور القضایا )مراسیم ولوائح(من التشریعات تنفیذه من خالل سلسلة

تقسیم المقاطعة إلى إقلیمین؛ مدني وعسكري، ودمج القضاء والتعلیم، وانشغاالت : التالیة
.السكان والثورات، اشتداد الصراع بین المدنیین والعسكریین الفرنسیین

، 1863و1860ین سنتي المحور الثاني في مشروع نابلیون الثالث بامتد تنفیذ 
َّتضمن إعادة النظر في المشاریع االستعماریة السابقة للجزائر خول فیه المتابعة إلسماعیل  َّ

".منظر المملكة العربیة"عربان؛ بحیث اعتبره المؤرخون 
أما المحور الثالث في مشروع نابلیون الثالث االستعماري الذي شمل الفترة الباقیة من 

؛ فقد اتضح فیها فشل فكرة المملكة العربیة، األمر الذي 1870و1863حكمه بین سنتي 
.مهد لقانون األهالي 

في عهدي الجمهوریة 1860و1848لقد حدثت تغییرات جذریة في الفترة الممتدة بین 
ٍتوسع اإلقلیم المدني مفرزا تأثیرات على ، الثانیة واإلمبراطوریة في میدان الحكم واإلدارة ً

اء والتعلیم بقصد استكمال تدمیر البنیة التقلیدیة من جمیع النواحي؛ أسلوب دمج القض
االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والدینیة، مع إشارة توضیحیة إلى أن الدین یمثل اللحمة، 

البنیة "وبقیة الجوانب تمثل عناصر البنیة؛ لذلك استهدف هذا المشروع في هذه الحقبة 
".واللحمة

ثالث على خطى سلفه من أصحاب المشاریع االستعماریة بالجزائر، استمر نابلیون ال
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فقد حافظ فالي وبیجو على بعض عناصر اإلدارة البایلكیة بعد التغییرات التي أحدثاها على 
نظام القبیلة العسكریة والشریفیة المرابطیة قاعدة النظام البایلكي؛ محتفظین بمركزیة القیادة 

ًطتهما الفعلیة إلى المكاتب العربیة، مؤكدا على إزالة الحدود بین ًوالمخزن شكلیا مع إسناد سل
ًالقیادات والمشیخات قصد إضعافها إضعافا تاما، مع تعظیم القیادات وتغلیبها على  ً

فبعد إلغاء المناطق المختلطة منذ بدایة الجمهوریة الثانیة أصبحت الحدود . الخلیفیات
.والمدنيالحقیقیة تفصل بین اإلقلیمین العسكري 

أصبحت إدارة سكان الریف والشرطة والعبادة والتعلیم كلها من اختصاص رؤساء 
البلدیات، وما یمكن اعتماده قاعدة بین الحیاة البلدیة في المناطق التي شملها النظام المدني 
ودور القاید فیها كان في تراجع لكي یتوسع اإلقلیم المدني في حدود إقلیم القبیلة لإلقلیم 

ًني؛ حیث قسمت أراضي القبائل أفقدتها قاعدة األرض مصدرا للسلطة والنفوذ، فتتت المد ُ
.القبیلة وأصبح األهالي تحت مشیئة المستوطنین

أعطت اإلجراءات اإلداریة المدنیة للمعمرین حق إمكانیة الحصول على األراضي، 
حاكم فرنسیة، وسمحت لهم بأن ینظر في قضایاهم في حالة نزاعاتهم مع األهالي أمام م

ُوخولت للمعمرین دراسة المیزانیات البلدیة، في حین وضع األهالي تحت سیطرة المكاتب 
وهكذا تفككت القبیلة في اإلقلیم المدني بعد أن كانت أساس النظام البایلكي؛ وبالتالي . العربیة

الجدید انفصل األفراد عن حكم زعمائهم، وجردوا من السالح، وأصبح المكتب العربي البدیل
.للقیاد والمخزن یتعامل مع أفراد ولیس مع جماعات

ًومن هنا یتبین لنا أن نابلیون الثالث وجهازه االستشاري المصغر قد سعى واثقا إلى 
تكریس مبدأ إقصاء أي إمكانیة النبعاث دولة جزائریة؛ األمر الذي تفسره مناورته لألمیر عبد 

ًالقادر ملكا أو أمیرا على الجزائر ال َّاألمر الذي أجل إلى ة،فرنسیة لرمزیته المقاومة السابقً
أجل محدود إمكانیة تنفیذ المملكة العربیة في ظل قلة صبر االستعماریین الفرنسیین والهزات 
األوروبیة الهائلة ضد فرنسا، فاستبدلت بمشروع جدید غیر مكمل للمملكة العربیة؛ وهو قانون 

األهالي بواسطة اللسان الفرنسي والثقافة األوروبیة األهالي واالندماج، أي خلق فئة من
یفصل ویتوسط بین المعمرین واإلدارة الفرنسیة ومجموع األهالي؛ أي منطقة عزل سیاسي، 
لكن الحركة الوطنیة كسرت وفتتت تلك الفئة االندماجیة العازلة ومانعة إیاها من التحول إلى 
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.طبقة
لحمة الدین اإلسالمي داخل المجتمع تركز الجهد االستعماري في القضاء على

الجزائري المستعمر، مع فصل السلطة الدنیویة عن السلطة الدینیة، ومن ثم إعادة تشكیل 
ومن هنا تحجیم عامل العلم اإلسالمي؛ بحیث یفقد . السلطة الدینیة بعد دمج السلطة الدنیویة

حیط اإلسالمي كما یفقد القدرة على إحداث حراك اجتماعي، ویفقد مستوى التكامل مع الم
وفي المحصلة یفصل اإلسالم . القدرة على شمل مختلف المراكز العمرانیة الكبرى بالجزائر

الجزائري عن العلم الشرعي؛ فیتحول إلى مجرد طقوس ال تتجاوز الصالة والزكاة والصوم 
والقبیلة ) طنالو(واألرض ) اإلسالم(دون إدراك رمزیتها؛ وبذلك یتم التفكیك التام بین الدین 

).الوحدة االجتماعیة والسیاسیة القاعدیة(
إن سیاسة حب األهالي التي طرحها أنصار العرب الذین عایشوا غزو الجزائر 
ًانطالقا من األفكار االستشراقیة التي عایشت عصرهم والذین كانوا على درایة بالشؤون 

سیاسة تجمیع األهالي، وتطالب بحق األهلیة الجزائریة والعقلیة االستعماریة؛ فقاموا بانتقاد 
المسلمین في االحتفاظ بدینهم وعاداتهم وتقالیدهم، وكان على رأس أنصار العرب إسماعیل 

.1860بعد عودته من زیارته األولى للجزائر سنة همن خالل مشروع،عربان
اعتمد نابلیون في مشروع المملكة العربیة على إسماعیل عربان الذي فسر في كراسته 

. 1863سنة " الجزائر الفرنسیة، األهالي والمهاجرون"
للتأكید على أن الجزائر مملكة عربیة، األهالي لهم 1863وقد عاد نابلیون الثالث عام 

، وهكذا فقد استمرت بعض الحق الكامل في حمایة اإلمبراطور كما یتمتع المعمرون بذلك
.لكة العربیة بالجزائرمظاهر البعد البایلیكي ماثلة للعیان في سیاسة المم

كان هناك انسجام اجتماعي وسیاسي واقتصادي لنظام البایلك وفي الختام فقد 
مر الذي كان یعلمه كل من فالي وبیجو األ؛بالمفهوم العثماني ضمن تلك البنى االجتماعیة

ومه خذوا نظام البایلك دون مفهأنهم أأي ؛یمان بهبعاده واإلأدراك إو أدراكه إونابلیون دون 
قامة مر الذي بث فوضى اجتماعیة عارمة في المجتمع الجزائري إلاأل.بعادهأصلي واأل

لى تحدید عالقة واضحة بین المجتمع المفكك إوروبي دون التوصل أمجتمع استیطاني 
.نشاؤهإوالمجتمع المزمع 
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